
 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-10-13  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Agneta Hägglund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Nordberg (Mp) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Håkan Welin (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Lidén (M) 
Liselotte Grahn-Elg (M) 
Anders Persson (FP) 
 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 20 oktober 2014, kl. 15:00 
 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer 

  5. Redovisning av inkomna handlingar 

  6. Aktuella protokoll 

  7. Redovisning av delegationsbeslut 

  8. Delårsbokslut 2014 

  9. Ansökan från Bålsta skidklubb om kommunal borgen för byggnation av konstsnöanlägg-
ning på Granåsen 

 10. Inrättande av en tankstation för biogas 

 11. Översyn av Mälardalsrådets utskott, yttrande på remiss 

 12. Yttrande om Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro kommun 

 13.  Medborgarförslag om förvärv av fastigheter inom Dyarne industriområde, Bålsta tätort 

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-10-13  

Kommunstyrelsen 
 

 

 14. Motion - Enskilda avlopp i kretslopp, motionär Göran Eriksson, C 

 15. Övriga frågor 

 

   

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 

  

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-13 KS2014/10 nr 2014.3017 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-09-20 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-10-13.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-10-20

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.2560 KS
Cirkulär 14:32 från Sveriges 
Kommuner och Landsting - 
Budgetförutsättningar för åren 
2014-2017, Sveriges kommuner 
och landsting, SKL

2014-10-20

Ellinor Tegnér
Ut 2014.2622 KS
Vidaredelegation om att föra 
kommunens talan i  
tingsrättsärende B 3978-14.  
Vidaredelegerat från 
kommundirektör till IT-
chef.Expedierad 2014-09-01., Per 
Kjellander, kommundirektör

2014-10-20

Per Kjellander
In 2014.2701 KS
Cirkulär 14:24 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: Avtal 
om notkopiering inom de 
kommunala musik/kulturskolorna 
läsåret 2014/2015

, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-10-20

Ellinor Tegnér
In 2014.2710 KS
Cirkulär 14:34 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Konsekvenser av skärpta 
behörighetsregler och legitimation 
för lärare och förskollärare samt 
övergångsbestämmelser, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2014-10-20

Ellinor Tegnér
In 2014.2820 KS
Information från Kommuninvest 
till medlemmar kring strategi för 
att sänka medlemmarnas 
låneräntor genom extra 
medlemsinsatser, Kommuninvest

2014-10-20

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-10-13  11:27
Antal:13    HAMED
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-10-20

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.2863 KS
Angående val av nya nämndemän 
vid Uppsala tingsrätt, Uppsala 
tingsrätt

Val i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen m.fl. instanser, 
mandatperioden 2014 - 2018, 
perioden 2014-10-15 - 2015-12-31

2014/132 KS 2014-10-20

Ellinor Tegnér
In 2014.2867 KS
Tillgängligt för alla, en 
inspirationsskrift. 
Följebrev + skrift från SKL., SKL

2014-10-20

Caroline Uttergård
In 2014.2932 KS
Cirkulär 14:37 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta: Nya mallar avseende 
uppsägning på grund av 
arbetsbrist, Sveriges kommuner 
och landsting, SKL

2014-10-20

Ellinor Tegnér
In 2014.2949 KS
Cirkulär 14:35 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Fullmäktiges val av revisorer, 
Sveriges kommuner och landsting

Val i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen m.fl. instanser, 
mandatperioden 2014 - 2018, 
perioden 2014-10-15 - 2015-12-31

2014/132 KS 2014-10-20

Ellinor Tegnér
In 2014.2950 KS
Cirkulär 14:38 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Budgetförutsättningar för åren 
2014–2018, Sveriges kommuner 
och landsting, SKL

2014-10-20

Ellinor Tegnér
In 2014.2999 KS
Inbjudan till nominering av 
ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomisk 
förening, Kommuninvest

2014-10-20

Caroline Uttergård
In 2014.3003 KS
SKN § 64 2014, Reviderad 
dokumenthanteringsplan, 
Skolnämnden

2014-10-20

Caroline Uttergård

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011
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Antal:13    HAMED
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-10-20

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.3023 KS
BLN 2014-09-30 § 46: Reviderad 
dokumenthanteringsplan, 
Bildningsnämnden

2014-10-20

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-10-13  11:27
Antal:13    HAMED

Sida 3 (3)



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-13 KS2014/31 nr 2014.3037 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
 
Redovisning av aktuella protokoll 
Sammanfattning 

Protokoll från kommunala handikapprådet KHR, 2014-05-27. 

Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2014-05-26. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB, 2014-04-29. 

Protokoll från styrelsemöte, håbohus AB, 2014-05-22. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-05-26. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-06-12. 

Minnesanteckning från ungdomsrådet, 2014-08-28.  

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-09-04. 

Protokoll från kommunala pensionärsrådet KPR, 2014-09-17. 

Protokoll från kommunala handikapprådet KHR, 2014-09-25. 
 
Beslutsunderlag 
– Protokoll och anteckningar, enligt ovan. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Styrelsen noterar redovisade protokoll och anteckningar.  
__________ 
 



 

 MINNESANTECKNING 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-13 KS nr 2014.500 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur & Livsmiljö 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-528 71 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 
Minnesanteckning BRÅ 2014-02-06 
kl.15-17 kommunhuset - Övergran 
Närvarande:  

 

Anmält förhinder:  

 

1. Agneta Hägglund hälsade välkommen och presentation 
2. Tack till allmänheten 
Den  16 januari skedde två överfall på flickor i centrala Bålsta. 
Kommunstyrelsens ordförande framförde vid BRÅ sammanträdet 
allmänhetens tack med diplom, blomma och gåva.  
visade på stort mod, rådighet och civilkurage när de medverkade till att 
avstyra överfallen.  

3. Förra mötets minnesanteckning 
Godkändes och lades till handlingarna. 

4. Aktuell statistik och rapporter 

Nationella trygghetsundersökningen 2006-2013: Charlotta Bjälkebring 
Carlsson redogjorde vissa delar (bilägges anteckningarna).  

 närpolischef: Det är en del klotter och skadegörelse vid 
stationen. Bilinbrott och skadegörelse på bilar är lägre. Det är något lugnare 
i Skokloster nu än tidigare. En förebyggande polis  arbetar 
med förebyggande arbete mot ungdomar i Bålsta och i Skokloster. Viktigt 
att tänka på när polisen aktivt ökar synligheten av de brott som görs att man  
inte ska tro att brotten i egentlig mening ökar. Det är inte mer brott här än på 
liknande orter. Det vi ska komma ihåg är att vi i mångt och mycket är en 
förort till Stockholm. Bålstaborna generellt sätt är mycket skötsamma 
personer, med låg brottslighet och låg droganvändning. Främst är det 
tillfälliga besökare som drar upp Håbos statistik.  

Thomas Brandell socialchef: Polarna är nu fulltaliga i och med att  
anställts som arbetsledare.  

arbetar förebyggande på skolorna med hemmasittare och attityder på 
skolorna. Socialtjänsten satsar resurser i skolan i syfte att förebygga ohälsa 

Pulskydd

Pulskydd
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 MINNESANTECKNING 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-13 KS nr 2014.500 

 

och undvika utanförskap. Satsningen förväntas spara pengar på sikt inom 
socialtjänsten som i år gör ett minusresultat på 9 miljoner. En stor del av 
minusresultatet går att finna i många institutionsplatser, kostnad 4 tusen per 
dygn. På plussidan är minskade utgifter för försörjningsstöd mot 2012. Man 
samverkar med arbetsförmedlingen och under året kommer ett 
flyktingboende för ensamkommande barn och ungdom att öppnas i 
kommunen. Thomas är oroad över den drogtolerans som finns i samhället, 
främst när det gäller hars spice och cannabis, bland unga och vuxna.  

Anders Almroth, förvaltningschef, miljö och teknikförvaltningen: En 
trend är att kostnaderna för skadegörelse under de sista 5 åren har blivit 
mindre och mindre kostsamma för kommunen. Detta gäller även för 2013. 
Finns säkerligen många bidragande orsaker till att kommunen haft en 
neråtgående trend både för kostnaderna för skadegörelse och 
klottersanering, men Bålstapolarna, Nattvandrarna och Polisens aktiva 
arbete har självklart varit starkt bidragande.  
 
Under året skedde 2 st. inbrott i kommunhuset och KS uppmanade efter 
detta Miljö- och tekniknämnden att omfördela medel så att säkerhetshöjande 
åtgärder skulle kunna genomföras i kommunhuset. Dessa kostnader uppgår 
till ca 1 mkr och ligger inte med i statistiken utan ska i stället ses som en 
investering.  
 
Kostnaderna för skadegörelse fördelade sig mellan åren: 2009 - 1705 tkr., 
2010 -1291 tkr., 2011 - 920 tkr., 2012 - 1041 tkr. och  2013 - 667 tkr.. 
Kostnaderna för klotter fördelade sig mellan åren 2009 - 179 tkr., 2010 - 60 
tkr., 2011-  63 tkr., 2012 - 172 tkr. och 2013 - 106 tkr. 
 

 företagarna i Håbo Kommun: En del åkare har varit 
utsatta för dieselstölder.  
 

 Hälsoäventyret: Inleder ett arbete 
med fokusgrupper kring cannabisattityder. Konceptet är tänkt kunna 
användas i skolans preventiva arbete mot cannabis. Arbetet inleds med en 
förstudie sedan börjar man med fokusgrupper, bestående av ungdomar. I 
grupperna utgår man från ungdomarnas tankar om vad de anser behöver 
göras och vilka attityder de har kring cannabis. Kunskapen ska senare 
spridas till lärare i skolan. Under Futurums hälsovecka gör Hälsoäventyret 
en extra insats kring kränkningar på nätet.  

 Sv. kyrkan: Lite stökigt i skokloster i vissa grupper. I 
kyrkans verksamhet råder lugn, de som söker sig ditt vill ha lugn.  

 räddningstjänsten: Under 2013 utbildades 2000 elever i 
brandsäkerhet. 2014 räknar man med att kunna utbilda ännu fler. Vårt mål är 
att erbjuda cirka 3 000 elever varje år möjlighet att få information om 
brandsäkerhet. Utbildningen sker vid fyra tillfällen under ett barns skolgång. 
Förskoleklass: Vid 6-års ålder informerar räddningstjänsten på ett lekfullt 
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 MINNESANTECKNING 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-13 KS nr 2014.500 

 

sätt om brandsäkerhet. Barnen ska i första hand få träffa oss på 
räddningstjänsten och ha roligt. Årskurs 2: När eleverna börjar årskurs 2 
kommer räddningstjänsten ut till skolan informerar under 50 minuter i temat 
"Vi lär oss om eld och brand". Årskurs 5: När eleverna börjar årskurs 5 
kommer räddningstjänsten ut till skolan informerar under 60 minuter i temat 
"En olycka händer så lätt". Årskurs 8: När eleverna börjar årskurs 8 kommer 
räddningstjänsten ut till skolan. Under 90 minuter informerar 
räddningstjänsten om bl.a. anlagda bränder och hur eleverna kan förebygga 
och agera vid en brand. Tema är "Upp i rök". 

De utbildar även personal i brandskydd, hjärtstart och ABC. 2700 platser 
finns för detta årligen för att öka kunnande i preventivt syfte och för att 
kunna vara bättre förberedd om någonting skulle inträffa. Det finns 
hjärtstartare i simhallen, biblioteket, ishallen, kommunhuset, kyrkcentrum 
och samlingslokalen Skeppet. Brandskyddsutbildningen återkommer vart 
5:e år, första hjälpen vart 3.e år. Utbildningen bedrivs för närvarande på 
torsdagar och kommunens personal kan anmäla sig via hemsidan. De 
erbjuder även utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. De informerar 
även i skolan efter tillbud och kan erbjuda extra förebyggande insatser. 
Louise Lightowler är kommunens nya säkerhetssamordnare. 

Nattvandring: Nattvandringsschema (biläggs anteckningarna) Kommunen 
gör i år försök med att föreningar ska nattvandra med Bålsta nattvandring.nu 
nattvandringsvärdar. 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

6. Nästa möte 

Tisdag den 26 augusti kl. 15-17. Lokal, Övergran kommunhusets entréplan, 
Centrumleden 1 Bålsta.  

Vid detta möte ska särskild inbjudan gå till ungdomspolis och 
ungdomssamordnarna Jocke och Danne att berätta om deras 
förebyggande arbete. 

 

Vid minnesanteckningarna 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-17 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordforande 

Justerare 

201 4-09-17, Kl. 09.00-10.03, Kalmarrummet, kommunhuset, Bålsta 

Maj Ångman, PRO 
Monica Borg, PRO 
Roza Babec, SPF 
Yvonne Lindström, SPF 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigforeningen 
Agneta Hägglund (S), kommunstyrelsen 
Eva Staake (S), socialnänmden 
Christian Nordberg (MP), milj ö- och tekniknämnden 

Vivi Sjöström, PRO 
Arvo Väisänen, Finska Föreningen 
Bernt Sahlberg (C), socialnämnden 
Carina Lund (M), kommunstyrelsen 

Thomas Brandell, socialchef 
Susanne Hultgren-Edholm, Anhörigkonsulent 
Tina Tiefensee Liining, ombudsman äldre och handikappade 
Caroline Uttergård, sekreterare 

Maj Ångman, PRO 

2014-09-29, Kl. 10.30, kommunhuset, Bålsta 

Caroline Uttergård 

~__i&~f-
Agneta Hägglund (S) 

Nr 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

1. Val av justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-1 7 

Maj Ångman, PRO, utses till justerare fOr rådets protokoll. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Avtal som löper ut får fårdtjänsten 

• Ledsagning 

• Bänkar efter stockholmsvägen 

• Projektet Bättre liv för sjuka äldre 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Information om brottsofferjourens verksamhet 

Informationen utgår och kommer istället att ges på pensionärsrådets sammanträde den 3 
december 2014. 

4. Protokoll från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 

Ordfåranden går igenom protokollet från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott den 2 
september 2014: 

Ordfåranden informerar om att  från centrumledningen Bålsta centmm besökte 
kommunala pensionärsrådets arbetsutskott den 2 september. En träff kommer att fortsätta att ske 
en gång per år så att fortsatt dialog kan fåras mellan centrumledningen och pensionärsrådets 
arbetsutskott. 

Ordfåranden informerar om den remiss som delgivits kommunala pensionärsrådet om 
värdighetsgarantier. Remissen avser fårslag tilllokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 

På arbetsutskottets sammanträde informerade ordföranden om att detaljplan fOr Glastomten 
vunnit laga kraft men att problem uppstod i samband med upphandlingen (på gmnd av att får få 
anbud inkom). Ordfåranden informerar om att Håbohus troligtvis kommer att gå ut med en ny 
upphandling. Processen med byggnation av nya lägenheter vid Väppeby och Björkvallen fortgår. 
Samråd har ägt rum får processen med byggnation vid Björkvallen. Samrådshandlingar kommer 
att behandlas av kommunstyrelsen under hösten. 

JUSTERARE Nr (Hnr) 

Pulskydd



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-09-17 

3(7) 

Vår beteckning 

KS nr 

Punkten Återkoppling av tidigare uppdrag och frågor i arbetsutskottets protokoll gås igenom: 

Brev till Landstinget 
Socialfårvaltningen hade ett tidigare uppdrag att skriva ett brev till Landstinget och 
påtala den osäkerhet och oro som finns när det gäller medicinföreskrivningar vid 
särskilt boende. Socialförvaltningen har skickat ett brev till Landstinget och även 
fått svar. Ordforanden informerar vid dagens sammanträde att reglerna for 
ersättning kommer att ändras år 2015. 

Dietist 
Fråga har tidigare uppkommit om att Håbo kommun bör ha en dietist. Socialchefen 
informerade på arbetsutskottet att det finns en dietist på Landstinget och Håbo 
kommun betalar en liten del av dietistens lönekostnader. Dietistens huvudinriktning 
är patientsäkerhet och sondmatning. 

Vid dagens sammanträde nämner Gun-Britt Renefalk, Anhörigforeningen, att Håbo 
kommun borde ha en egen dietist. Socialchefen meddelar att det inte finns resurser 
att anställa en dietist i dagsläget men utesluter inte att det kan ske framöver om 
vakanser uppstår. Ordforanden nämner som forslag att om en dietist skulle anställas 
så skulle den tjänsten kunna gälla dietist for både skolan och äldreomsorgen. 

Budget 2014 
Fråga framkom vid pensionärsrådet sammanträde i maj om den kostnad for 
anhörigstöd i budget 2014 som redovisas i driftredovisningen i socialnämndens 
delårsuppföljning mars 2014. Socialchefen har meddelat att det som anges som 
"anhörigstöd" i redovisningen innebär lokaler och tjänster. 

Under dagens sammanträde anser Gun-Britt Renefal k, Anhörigforeningen, att det 
behövs en särredovisning över vilka utgifter kommunen har när det gäller utökning 
av anhörigstödet Socialchefen får i uppdrag att se över möjligheterna till att 
genomfora särr-edovisning när det gäller anhörigstödet 

Vin till maten 
Tidigare framkom synpunkt om att det inte gick att köpa vin till maten for de 
boende på Pomona. Konstateras att den möjligheten numera finns. 

Dalängens äldreboende - mat till de äldre 
Vid sammanträde i pensionärsrådet i maj informerades om ett inkommet samtal 
angående att personalen inte hinner mata de boende på Dalängens äldreboende. Det 
fanns en oro över situationen och en känsla över att det inte fanns tillräckligt med 
personal. På arbetsutskottets sammanträde den 2 september 2014 konstaterades att 
situationen förbättrats. Socialchefen informerade även om att då många boende 
behöver hjälp med att matas så kan inte alla boende äta samtidigt. 

Träningspark 
Tidigare framkom forslag om motionsplats for äldre och att detta skulle kunna 

JUSTERARE Nr [Hnr] 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-09-17 

anordnas i kommunparken. Christian Nordberg, miljö- och tekniknämnden, tar med 
sig önskemålet. 

Avlastning 
Under dagens sammanträde informerar socialchefen om sitt uppdrag från politiken 
att se över möjligheterna till att öppna upp fler korttidsplatser igen. 
Socialförvaltningens fårslag är att öppna korttidsplatser på A-huset igen. Förslaget 
är att öppna 6 enkelrum till att börja med får att sedan se om det finns behov av att 
öppna upp ännu fler platser. Anledningen till ett öppnande av korttidsplatser är får 
att fårbättra avlastningen till anhörigvårdare. 

Diskussion fårs om avlastning och platser på kotttidsboendet 

Fixar Robban 
På arbetsutskottets sammanträde den 2 september lyftes frågan om Fixar Robban 
kan ha ett eget kolt till återvinningscentralen. Detta får att minska antalet turer som 
Fixar Robban måste köra får att lämna tillbaka kortet till den person som har fått 
hjälp med återvinning. Socialchefen meddelar vid dagens sammanträde att Fixar 
Robban nu har ett eget kort. 

Information från socialchefen 
Socialchefen informerar om att det har anställts en ny chef på Pornonas 
äldre boende. 

l januari 2015 öppnar en fjärde avdelning på solängens äldreboende. 

Socialchefen infmmerar om att det har anställts en närvårdskoordinator som 
samfinansieras av kommunen och Landstinget. 

Arbetsutskottets protokollläggs till handlingarna. 

5. Remiss om värdighetsgarantier 

Kommunala pensionärsrådet har tidigare delgivits remiss om värdighetsgarantier. 
Remissen avser fårslag tilllokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Rådet 
meddelar vid dagens sammanträde att ett gemensamt svar på remissen kommer att 
lämnas från kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet samt 
Handikappföreningars samarbetsorgan i Håbo. 

6. Avlastning 

Ärendet diskuterades under punkten Protokoll ji-ån kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott. 
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7. Behov av särskilt boende 2015-2024 

Datum 

2014-09-17 

Socialchefen informerar om sitt arbete med att planera behoven av boende 
inom äldreomsorgen, särskilt boende, åren 2015-2024. Socialchefen redogör 
för det beräknade platsbehovet i särskilt boende. År 2024 beräknas behovet 
av platser vara nästan dubbelt så stort som idag. Detta innebär att 
kostnaderna för äldreomsorgen kommer att vara betydligt högre år 2024 i 
jämförelse med idag. 

Socialchefen går igenom det beräknade platsbehovet i särskilt boende de 
kommande åren. Ärendet kommer att behandlas i socialnämnden i 
september 2014. 

För att kunna bemöta de behov som uppskattas är kommunen i behov av ett 
nytt äldreboende år 2016. 

8. Information om byggnation av nya lägenheter 

Ärendet behandlades vid dagens sammanträde under punkten Protolwll från 
kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. 

9. Aterkoppling av tidigare uppdrag och frågor 

Ärendet behandlades vid dagens sammanträde under punkten Protokoll från 
kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. 

10. Övriga frågor 

Avtal för färdtjänsten 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, lyfter frågan vad som kommer att 
hända med det avtal som kommunen har med färdtjänsten eftersom avtalet 
löper ut i februari 2015. Önskan framkommer om att kommunen har kvar 
färdtjänsten själv istället för ett samarbete med Landstinget. 

Socialchefen meddelar att i det förfrågningsunderlag som nu är under 
utformning framkommer inte något samarbete med Landstinget. Ett 
samarbete i framtiden är dock inte uteslutet. I det nya avtalet behöver 
kommunen få till ett ökat samåkande, detta genom att färdtjänsten avgår vid 
specifika tidpunkter så att fler personer kan åka samtidigt. 

Bestäms att pensionärsrådet delges remiss i arbetet att ta fram 
förft·ågningsunderlaget. 

Rådet ges tillfälle att diskutera ökat samåkande inom färdtjänsten. 
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Ledsagning 

Datum 

2014-09-17 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigforeningen, ställer frågan om hur det ser ut med 
ledsagnigen. Socialchefen tmdersöker status och återkommer. 

Bänkar efter stockholmsvägen 
Maj Ångman, PRO, ställer frågan om vad som har hänt i ärendet om fler 
bänkar längs Stockholmsvägen. Ordforanden uppmanar representant for 
miljö- och tekniknämnden att se över ärendet. 

Bättre liv får sjuka äldre 
Socialchefen informerar om projektet Bättre liv för sjuka äldre som har 
pågått i hela landet sedan år 2011. Projektet avslutas år 2014 och 
socialchefen informerar om resultaten. Resultaten har blivit bättre inom de 
flesta områden. Ett område som har fått sämre resultat är oplanerad 
åtelinskrivning inom 1-30 dagar. 

statistiken från projektet återfinns i protokollets bilaga l. 

Fotvård 
Socialchefen informerar om att fotvården på Solängen och Dalängen är 
igång. 

11. Mötet avslutas 

Ordforanden avslutar mötet klockan 10.03. 
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Bättre liv för sjuka äldre 

• Minneanteclmingar 

• statistik 
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 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-13 KS2014/11 nr 2014.3019 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2014-07-04 – 2014-09-30, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning, 2014-09-30. 
• Barn- och utbildningsförvaltningen, perioden 2014-08-21 – 2014-09-29. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-08-25 – 2014-09-24.  
 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata förteckningar.  

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-07.  

 
 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdelningen. 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-10-20

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Förordnande/fullmakt nr , Förordnande 
som socialchef 2014-09-11 - 2014-09-
12., Per Kjellander, kommundirektör

2014.2741 KS 2014-09-11

2014-10-20 PERKJ
Vidaredelegation för ny 
delegationsordning beslutad av KS § 
112, 2014. Företräda kommunen vid 
lantmäteriförrättningar och träffa 
överenskommelse om 
fastighetsreglering. Esätter 2014.2525., 
Per Kjellander, kommundirektör

2014.2869 KS 2014-09-30

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen

2013/130  2014-10-20 PERKJ

Vidaredelegation - Belasta komunens 
mark med servitut, ledningsrätt, eller 
annan nyttjanderätt. Innefattar även rätt 
att upphäva eller ändra sådan 
uppkommen nyttjanderätt. Justerad efter 
KS 1/9 2014. Ersätter 2014.241., Per 
Kjellander, kommundirektör

2014.2872 KS 2014-09-30

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen

2013/130  2014-10-20 PERKJ

Vidaredelegation -Tillförsäkra 
kommunen rätt till servitut, ledningsrätt 
eller annan nyttjanderätt i av annan ägd 
mark. Innefattar även rätt att upphäva 
eller ändra sådan uppkommen 
nyttjanderätt. Ersätter 2014.241., Per 
Kjellander, kommundirektör

2014.2873 KS 2014-09-30

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen

2013/130  2014-10-20 PERKJ

Vidaredelegation - Tillfällig upplåtelse 
av offentlig plats, över 7 dagar.Ersätter 
2014.242., Per Kjellander, 
kommundirektör

2014.2874 KS 2014-09-30

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen

2013/130  2014-10-20 PERKJ

Vidaredelegation, delegatiosnordning 
beslutad KS § 112, 2014. Tillfällig 
upplåtelse av offentlig plats, upp till 7 
dagar. Ersätter tidigare vidaredelegation 
eftersom KS antagit ny 
delegationsordning., Per Kjellander, 
kommundirektör

2014.2886 KS 2014-10-02

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen

2013/130  2014-10-20 PERKJ

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-10-20

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
KSAU §112/2014 2014-10-07, Ändring 
av detaljplan 208 Norra Västerskogs 
industriområde för fastighet Bålsta 
3:388 - enkelt planförfarande

2014.2981 KS 2014-10-09

Ändring av plan 03-89:335, Bålsta 3:388 2014/77  2014-10-20 JONELI
Remissyttrande till förslag till delvis 
upphävande av beslut om bildande av 
naturreservatet Sandviksåsen, Klas 
Ljungberg, utvecklingschef

2014.2998 KS 2014-10-10

Yttrande om förslag till beslut om delvis 
upphävande av beslut om bildande av 
naturreservatet Sandviksåsen

2014/122  2014-10-20 KLALJU

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-10-13  10:52
Antal:8    HADEL
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  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-09-18 KS2014/51 nr 2014.2774 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Maria Heldesjö, Upphandlare 
0171-525 09 
maria.heldesjo@habo.se 

 

 
Delegationsbeslut upphandling juli 2014 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-07-01 – 2014-07-31: 

• Tilldelningsbeslut upphandling Livsmedel, Färskt bröd med Bålsta 
Bagar ´n dnr: UH-09-2800, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 
2014-07-04. 

 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-09-18 KS2014/51 nr 2014.2775 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Maria Heldesjö, Upphandlare 
0171-525 09 
maria.heldesjo@habo.se 

 

 
Delegationsbeslut upphandling augusti 2014 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-08-01 till 2014-08-31: 

Enskilda beslut 

• Beslut om förlängningsavtal med Hygienteknik Sverige AB 
UH-14-3274. Beslut daterat 2014-03-22, undertecknat av Anna 
Porsér, upphandlare. 

• Beslut om förlängningsavtal med företagshälsovård 
UH-11-77. Beslut daterat 2014-08-30, undertecknat av Gudrun Lind, 
upphandlingschef. 

 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-09-18 KS2014/51 nr 2014.2776 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Maria Heldesjö, Upphandlare 
0171-525 09 
maria.heldesjo@habo.se 

 

 
Delegationsbeslut september 2014 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-09-01 – 2014-09-30: 

• Beslut att inte lämna ut allmän handling från ärende UH-14-2596, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2014-09-02. 

• Beslut att inte lämna ut allmän handling från ärende UH-14-2611, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2014-09-15. 

• Underteckna avtal: upphandling Livsmedel, Färskt bröd med Bålsta 
Bagar ´n dnr: UH-09-2800, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 
2014-08-26, undertecknad 2014-09-16. 

• Beslut att inte lämna ut allmän handling från ärende UH-13-2001, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2014-09-16. 

• Beslut nr 2 att inte lämna ut allmän handling från ärende UH-13-
2001, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2014-09-17. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 106 KS 2014/129 

 

Delårsbokslut 2014 
Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för 
verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resultat 
för perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 
helårsprognos. 

Driftredovisning – prognos helår 

Prognosen för årets resultat visar ett överskott på ca 10,2 mkr. I förhållande 
till det budgeterade resultat på cirka 19,1 mkr är det en försämring med 
cirka 8,9 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden 
redovisar en prognos på 5,6 mkr i underskott. Underskottet består liksom 
tidigare, av tilläggsbelopp och övriga medel för barn i behov av särskilt stöd 
samt att verksamheterna har svårt med anpassning till budget i balans. Barn 
och utbildningsförvaltningens åtgärdsförslag för att nå budget i balans 
återfinns i den beslutade handlingsplanen för perioden 2013-2015. Inför 
nämndens sammanträde i juni presenterades en rad förslag på effektiviser-
ingar för att minska förvaltningens totala kostnader. Skolnämnden antog 
inte dessa förslag utan gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med mer 
långsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans 2015. 

Socialnämnden visar ett underskott på 6,6 mkr. Underskottet består till stor 
del av högre kostnader för institutionsvård för både vuxna och barn. Miljö- 
och tekniknämnden prognostiserar att nå ett nollresultat.  

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2014-08-15 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 0,8 mkr högre 
än budgeterat. 

Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg 2014 och ett överskott 
om ca 4,2 mkr redovisas 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 92,2 mkr, inkl. ombudgeter-
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 106 KS 2014/129 

 

ingar från år 2013 för pågående investeringsprojekt. Förbrukning av 
investeringsmedel per 31 augusti uppgår till 62,8 (62,3) mkr. Under året 
köptes stationshuset från Håbohus AB som ett led i exploateringen av Bålsta 
centrum, varför ett motsvarande underskott, 1,3 mkr, kommer att redovisas i 
bokslut 2013. 

Nämnderna prognostiserar att ca 100,9 mkr kommer att förbrukas under år 
2014. Miljö- och tekniknämnden redovisar ett underskott om 9,3 mkr 
huvuddelen av underskottet kommer att föras över till år 2015 då projekten 
beräknas avslutas, investeringsmedlen är avsatta år 2015 för dessa projekt. 

Exploateringsverksamhet 

Utöver kommunens investeringsredovisning har 7,3 mkr investerats i olika 
exploateringsprojekt. Prognosen för helår visar en förbrukning om 19,7 mkr. 
Resultat i form av försäljning av mark och inkomster per exploaterings-
projekt kommer att redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för sina verksamheter. Av nämndernas 25 mål har 19 bedömts komma 
att uppfyllas under året, vilket är 76 procent. Ett av målen har resultat inte 
kunnat bedömas i delårsbokslutet. 

Budgetjusteringar 2014 på grund av organisatoriska förändringar 
mellan miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade att tillståndsnämnden och dess förvaltning 
bygg- och miljö startade upp en ny organisation från 1 januari 2014. 
Budgeten för den nya organisationen överfördes från miljö och 
tekniknämnden till tillståndsnämnden. I delårsbokslut konstaterades det att 
överföring till tillståndsnämnden var 150 tkr lägre än de faktiska 
kostnaderna. Miljö och tekniknämnden föreslår att budgetarna för år 2014 
mellan nämnderna justeras med 150 tkr. 

Medlen ur kommunstyrelsens förfogande 

Kommunstyrelsen beslutade att överföra 160 tkr i driftbudget för 
säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens budget 
till förfogande till miljö- och tekniknämnden.  Kommunfullmäktige föreslås 
godkänna denna ramjustering mellan miljö- och tekniknämnden och 
kommunstyrelsen. 

Under året har det uppstått en kundförlust i ett äldre ärende från 2012, där 
ett nytt beslut har fattats som medfört nedsatt storlek på sanktionsavgift. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 106 KS 2014/129 

 

Intäkterna för den högre sanktionsavgiften ingår i kommunens bokslut för år 
2012. Eftersom kundförlusten uppstått år 2014 så saknas medlen på 
tillståndsnämnden att finansiera denna nedsättning. Finansieringen föreslås 
ske från kommunstyrelsens ofördelade medel om 596 tkr genom en 
budgetöverföring mellan kommunstyrelsen och tillståndsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2014. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras dels av kommundirektör Per Kjellander och dels av 
ekonomichef Vipul Vithlani. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 
verksamheter och avstämning av kommunstyrelsens mål. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 596 tkr i driftbudgeten för att 
täcka kundförlusten från kommunstyrelsens förfogande till 
tillståndsnämnden. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helår - 2014.  

 
2. Kommunfullmäktige godkänner att överföra 160 tkr i driftbudget för 

säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens 
budget till förfogande till miljö- och tekniknämnden. 

 

3. Kommunfullmäktige godkänner att överföra 596 tkr i driftbudget för att 
täcka kundförlust, från kommunstyrelsens budget till förfogande till 
tillståndsnämnden. 
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 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 150 tkr i driftbudget från 
miljö- och tekniknämnden till tillståndsnämnden. 

 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. 
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20 000 invånare 



 

 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse 
1 Sammanfattning ..................................................................................... 3 

2 Håbo kommun ........................................................................................ 4 

3 Personalredovisning ............................................................................. 13 

4 Resultaträkning .................................................................................... 16 

5 Balansräkning ...................................................................................... 17 

6 Betalningsflödesanalys ......................................................................... 18 

7 Investeringsredovisning ........................................................................ 19 

8 Driftredovisning .................................................................................... 19 

9 Exploateringsredovisning ..................................................................... 21 

10 Redovisningsprinciper .......................................................................... 24 

11 Notförteckning ...................................................................................... 26 

Styrelsen, nämnder och bolag 
12 Kommunstyrelsen ................................................................................. 34 

13 Överförmyndarnämnden ...................................................................... 49 

14 Tillståndsnämnden ............................................................................... 51 

15 Bildningsnämnden ................................................................................ 61 

16 Skolnämnden ....................................................................................... 71 

17 Socialnämnden..................................................................................... 80 

18 Miljö- och tekniknämnden ................................................................... 102 

19 VA-enheten ........................................................................................ 117 

20 Avfallsenheten .................................................................................... 120 

21 Håbohus AB ....................................................................................... 123 

22 Håbo Marknads AB ............................................................................ 125 

23 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo ................... 127 

 

Bilagor  

Nämnds protokoll

Delårsbokslut augusti 2014 2(130) 



Förvaltningsberättelse 

1 Sammanfattning  

Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall kommunen 
årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från 
räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och 
högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för 
perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos. 

Prognosen för årets resultat visar på ca 10,2 mkr. I förhållande till det budgeterade 
resultat på cirka 19,1 mkr är det en försämring med cirka 8,9 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden redovisar en 
prognos på 5,6 mkr i underskott. Underskottet består liksom tidigare, av tilläggsbelopp 
och övriga medel för barn i behov av särskilt stöd samt att verksamheterna har svårt 
med anpassning till budget i balans. Barn och utbildningsförvaltningens åtgärdsförslag 
för att nå budget i balans återfinns i den beslutade handlingsplanen för perioden 2013-
2015. Inför nämndens sammanträde i juni presenterades en rad förslag på 
effektiviseringar för att minska förvaltningens totala kostnader. Skolnämnden antog inte 
dessa förslag utan gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med mer långsiktiga 
åtgärder för att nå en budget i balans 2015. 

Socialnämnden visar ett underskott på 6,6 mkr. Underskottet består till stor del av högre 
kostnader för institutionsvård för både vuxna och barn. Miljö- och tekniknämnden 
prognostiserar att nå ett nollresultat. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2014-08-15 från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 0,8 mkr högre än budgeterat. 

Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg 2014 och ett överskott om 
ca 4,2 mkr redovisas 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 92,2 mkr inklusive ombudgeteringar från år 
2013 för pågående investeringsprojekt. Förbrukning av investeringsmedel per 31 
augusti uppgår till 62,8 (62,3) mkr. Nämnderna prognostiserar att ca 100,9 mkr kommer 
att förbrukas under år 2014. Miljö- och tekniknämnden redovisar ett underskott om 
9,3 mkr huvuddelen av underskottet kommer att föra över till år 2015 då projekten 
beräknas avslutas, investeringsmedlen är avsatta år 2015 för dessa projekt, se avsnitt 2.4 
investeringar.  

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploateringsverksam-
heten som har tagit fart i kommunen. Per 31 augusti har 7, 3 mkr investerats i 
anläggningar för gator och VA och som kommunen ska behålla. Prognosen är att 
investeringarna kommer att uppgå till 19,7 mkr vid årets slut. Varje exploaterings-
projekt kommer att behandlas i kommunstyrelsen där projektbudget kommer att ingå. 
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2 Håbo kommun 

2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

2.1.1 Mål och politisk viljeinriktning 
Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer 
för verksamheten. Hur målen ska se ut detaljregleras inte. Det ska finnas finansiella mål 
samt mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. 

Kommunövergripande mål redovisas i det följande. Utifrån dessa har nämnderna 
utarbetat verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under 
nämndernas avsnitt har en utvärdering/avstämning av verksamhetsmål gjorts av 
nämnderna för perioden. 

2.1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 
För perioden 2012-2014 har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats: 

- barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande, 

- förtroendet för Håbo kommun ska öka och 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta 
fram egna mål.  

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med motivering till varför just detta mål valts 
samt strategi för att uppnå målet. 

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling 
och lärande. 
Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras. 

Strategier 

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. 

Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda 
satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. 

Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och 
andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. 

Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka 
Motivering 

Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 
kommun behöver öka. 

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke 
bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. 

Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen, ett ökat förtroende 
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stärker demokratin. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ut ett medarbetar- som 
medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet, 

Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad 
delaktighet, 

Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens 
verksamheter, 

Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information i 
lokala medier och på webben. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 
Motivering 

En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 
kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. 

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala 
kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga 
bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen. 

Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra 
skyltläge och bra kommunikationer 

Vi ska förbättra kommunikationerna inom kommunen samt till och från kommunen i 
syfte att underlätta för kommuninvånarna att kunna bo och verka i kommunen. 

2.1.3 Finansiella mål 

2.1.3.1 Långsiktiga mål 
Skatten ska inte höjas. 

2.1.3.2 Mål för planeringsperioden 
Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. 

Delmål att kommunens resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer att 
uppnås. 

Delmål att nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer inte att 
uppnås. Skolnämnden och socialnämnden redovisar underskott om 5,6 mkr resp. 
6,6 mkr. 

2.1.4 Sammanfattande bedömning av nämndernas mål 
Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna mål för sina 
verksamheter. Av nämndernas 25 mål har 19 bedömts komma att uppfyllas under året, 
vilket är 76 procent. Ett av målen har resultat inte kunnat bedömas i delårsbokslutet. 

Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas nedan per kommunövergripande 
mål. 

Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande – sju av tio nämndmål bedöms uppfyllas (70 procent). Ett av målen har inte 
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kunnat bedömas. 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka. – sju av tio mål bedöms uppfyllas (70 procent). 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun – alla fem målen bedöms uppfyllas. 

De mål som inte bedöms uppfyllas är följande: 

Kommunstyrelsen bedöms inte nå målet om att barn och unga ska erbjudas menings-
fulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. Bedömning är att målen att Håbo 
kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras samt Håbo kommuns 
verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en hög tillgänglighet inte heller 
kommer nås under året. 

Skollnämnden bedöms inte nå målet om att alla elever, utifrån sina individuella 
förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst godkännda betyg i alla ämnen. 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Periodens resultat 
Kommunens resultat per den 31 augusti är periodiserat, dvs. utgifter och inkomster 
hänförliga till räkenskapsperiod har gjorts enligt god redovisningssed. Prognosen för 
helår är baserad på nämndernas egna uppskattningar om intäkts- och kostnadsutveckling 
för årets sista 4 månader. 

Kommunens resultat per den 31 augusti uppgår till 37,4 (26,8) mkr. Det är 10,6 mkr 
bättre än motsvarande period år 2013. 

Resultatförändringen i utfallet för årets första 8 månader i jämförelsen med motsvarande 
period förra året förklaras av både positiva och negativa faktorer: 
Nämndernas nettokostnad har ökat med drygt 20,8 mkr eller med 3,6 procent mellan 
perioden 2013/2014. I jämförelsen med motsvarande period åren 2012/2013 var 
ökningen 19,9 mkr eller 3,6 procent. 

Skattenettot, d v s skillnaden mellan kommunens intäkter i form av skatteintäkter och 
statsbidrag och kommunens kostnader i form av utjämningsavgifter, har ökat med 
25,9 mkr eller med 4,3 %. I jämförelsen med motsvarande period åren 2012/2013 var 
ökningen 13,5 mkr eller 2,3 %. 

Jämförelsestörande poster mellan perioderna uppgår till 6,0 mkr. År 2013 påverkade 
diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen pensionsskuldens storlek. Sveriges 
Kommuner och landsting, SKL, beslutade i april 2013 att diskonteringsräntan ska 
sänkas med 0,75 procentenheter. Effekten av sänkningen gjorde att resultatet för det året 
påverkas negativt med 6,0 mkr per 31 augusti och för helåret med 6,9 mkr. 

2.2.2 Prognostiserat resultat jämfört med budget 2014 
Prognosen för år 2014 ger ett överskott om ca 10,2 mkr. En försämring med ca 8,9 mkr 
jämfört med budget. 

Det negativa resultatet i prognosen jämfört med budget 2014 förklaras av ett antal 
negativa och positiva avvikelser. 

• Nämndernas nettokostnad överstiger budget med 11,8 (8,1) mkr eller 1,29 (0,93) 
procent. 

• Avfallsverket redovisar ett underskott om 2,0 mkr. Anledningen till detta är inköp 
av nya avfallskärl till hushållen. Underkottet kommer i bokslutet att regleras mot 
avfallsverkets egna kapital. 

• Räntekostnaderna för kommunens långfristiga skulder minskar med 3,8 mkr, 
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övrig minskning av finansiella kostnaderna beror bl.a på lägre räntekostnad på 
kommunens pensionsskulder jämfört med budget. 

• Finansiella intäkter minskar med ca 0,3 mkr. 
• Skattenettot (skatteintäkterna och utjämning) ökar med ca 0,7 mkr.  

   

2.2.3 Resultaträkning åren 2013-2014 

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Prognos 
2014 Budget 2014 

Verksamhetens intäkter 267 020 144 004 152 680 229 020 224 603 

Verksamhetens kostnader -1 103 255 -701 789 -734 134 -1 
145 293 -1 127 271 

Finansnetto -26 528 -20 062 -11 721 -19 715 -23 625 

Verksamhetsnetto -862 763 -577 847 -593 175 -935 988 -926 293 

      

Skattenetto 906 174 604 621 630 531 946 176 945 399 

      

Resultat 43 411 26 774 37 356 10 188 19 106 

      

Resultat som andel av 
skattenettot 4,79 % 4,43 % 5,92 % 1,08 % 2,02 % 

 

2.2.4 Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr 

Nämnder/styrelse 
Prognos 

Delårsbokslut 
2013 

Prognos 
delårsbokslut 

2014 

Kommungemensamma verksamheter 0,6 0 

Bildningsnämnd 3,0 0,5 

Skolnämnd -7,7 -5,6 

Socialnämnd -3,9 -6,6 

Överförmyndarnämnden -0,1 0 

Miljö- och tekniknämnd 0 0 

Tillståndsnämnden 0 0 

Vattenverk 0 0 

Avfallshantering -2,0 -2,0 

Summa -10,1 -13,7 

Den största procentuella avvikelsen mot budgeten uppvisar socialnämnden 2,8 procent 
och skolnämnden 1,6 procent, bildningsnämnden redovisar ett positivt resultat med 
0,5 mkr jämfört med budgeten. Miljö- och tekniknämnden och kommunsstyrels räknar 
med att budgeten kommer att hållas. Anledningen till att avfallsverket redovisar 
underskott om 2,0 mkr beror på att verket köper in nya avfallskärl för sopsortering till 
hushållen. Underskottet kommer att regleras mot avfallsverkets egna kapital. Utförligare 
analyser och kommentarer redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. 
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2.2.5 Resultat år 1996-2013, prognos 2014 
För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade underskotten till 180 mkr. De senaste 13 
åren har kommunen redovisat överskott om sammanlagt 270 mkr. Prognosen för år 
2014 visar ett resultat om ca 10,0 mkr under förutsättning av att skatteprognosen och 
prognoser för nämnderna inte försämras. 

2.2.5.1 Resultat år 1996-2013, prognos 2014 

 

2.2.6 Skatteintäkter 
Slutavräkning år 2013 
För år 2013 bedömer förbundet för Sveriges kommuner och landsting (SKL) att 
försämring av skatteintäkterna blir något högre än bedömningen som gjordes i samband 
med bokslut för år 2013. 

Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlags-
prognos i december. SKL:s prognos i december visade en ökning av skatteunderlaget 
med 3,6 procent för 2013. Med denna bedömning av skatteunderlaget blev 
rekommenderad uppbokning för 2012, -244 kronor per invånare den 1.11.2012. 

SKL:s reviderade prognos enligt cirkulär 14:32 visar en ökning av skatteunderlaget med 
3,5 procent för 2013. Med denna lägre uppräkning blir prognosen för avräkning 2013,   
-282 kronor, vilket medför en korrigering på -38 kronor per invånare 1.11 2012 i 
bokslut 2014. 

För kommunen innebär detta att korrigeringen av skatteintäkterna för år 2013 försämrar 
2014 års resultat med 0,7 mkr. 

Slutavräkning år 2014 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2013 och 2014 uppgår till 3,9 procent 
respektive 2,7 procent, enligt Budgetpropositionen för år 2014. Uppräkningsfaktorerna 
innebär en högre uppräkning än förbundets prognos. Detta gör att SKL:s prognos på 
slutavräkningen 2014 blir positivt med 158 kr per invånare den 1.11.2013 eller 3,1 mkr. 
I budgeten för år 2014 var slutavräkningarna för år 2014 beräknade till 82 kr per 
invånare eller 1,6 mkr. 

Prognos på slutavräkningar sammantaget för åren 2013-2014 innebär en förbättring av 
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skatteintäkter i bokslutet för år 2014 med netto ca 0,8 mkr jämfört med budget 2014. 

2.3 Kostnadstäckningsgrad 
Nettokostnadens andel 
Nettokostnadsandelen, dvs. hur stor del av skatteintäkter och de generella statsbidragen 
som går åt till att täcka olika typer av löpande kostnader, framgår av tabellen nedan. 

Verksamheten exklusive avskrivningar tog i anspråk 86,1 (86,27) % av skattenettot 
under perioden. Avskrivningarnas andel var 6,12 (5,98) %. 

Tillsammans tog de löpande kostnaderna i anspråk 94,1 (95,6) % av kommunens 
skattenetto under perioden. Enligt prognosen kommer 98,92 (97,82) % av skattenettot 
att ianspråktas. 

Finansnettot andel av skattenettot har minskat från 3,32 % till 1,86 % i jämförelsen med 
motsvarande period förra året. Anledningen till minskningen är att ränta på kommunens 
pensionsavsättningar år 2013 ökade i och med att RIPS-räntan förändrades det året. 

Om andelen är över 100 % innebär det att kommunen satsar mer pengar i verksamheten 
än vad som kommer in via skatter och bidrag. 

2.3.1 Nettokostnaders andel i förhållande till skatter och utjämning 

Finansiella nyckeltal Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 Prognos 2014 

Verksamhetens andel av 
skattenetto 

86,24% 86,27 % 86,10 % 90,68 % 

Avskrivningskostnadernas 
andel av skattenetto 

6,04 % 5,98 % 6,12 % 6,16 % 

Finansnettots andel av 
skattenetto 

2,93 % 3,32 % 1,86 % 2,08 % 

Summa 95,21 95,57 94,08 98,92 

     

Resultat som andel av 
skattenetto 

4,79 % 4,43 % 5,92 % 1,08 % 

2.4 Investeringar 
Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 92,2 mkr, inkl ombudgeteringar från år 
2013 för pågående investeringsprojekt. 

Förbrukning av investeringsmedel per 31 augusti uppgår till 62,8 mkr (62,3) mkr. 
Nämnderna prognostiserar att ca 100,9 mkr kommer att förbrukas under år 2014.  Under 
året köptes stationshuset från Håbohus AB som ett led i exploateringen av Bålsta 
Centrum, varför ett motsvarande underskott, 1,3 mkr, kommer att redovisas i bokslutet. 
Miljö- och tekniknämnden redovisar ett underskott om 9,3 mkr, huvuddelen av 
underskottet kommer att föras över till år 2015 då projekten beräknas avslutas. 
Anledningen till underskott år 2014 är bl.a 

Slottsbackens förskola (fd Junibacken förskola) 
Nybyggnation pågår av förskola för åtta avdelningar och tillagningskök i Skokloster. 
Syftet är att ersätta den tidigare byggnaden som brann ned i maj 2012. Under år 2012 
upparbetades kostnader för brandskadan med sanering, evakueringspaviljonger och 
upphandling. Dessa kostnader har förts med till år 2014 och medför att projektet 
kommer att redovisa ett prognostiserat underskott. Slutreglering kommer att göras år 
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2015 då projektet avslutas och kommer rymmas inom den totala budgeten för 
investeringen. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2014/2015. Projektet pågår, 
underskottet kommer att flyttas över till 2015 och kommer att tillföras 10,4 mkr 2015. 

Sjövägen gruppboende (fd Oktavia) 
Nytt gruppboende byggt och inflyttat under augusti 2014. Underskottet beror delvis på 
att kostnader för projektering på ca 430 tkr inte var medräknade i kalkylen från början 
och delvis på sena förändringar från verksamheten som bidragit till ökade kostnader. 

Takåtgärder skolor, Västerängsskolan 
Projektet består av takrenovering på Västerängsskolan och projektet visar idag upp ett 
prognostiserat underskott beroende på att vissa tekniska lösningar inte kunnat förutses i 
kalkylerings-/projekteringsskedet. Andra problem som inträffat är sättningar vid de 
tillfälliga paviljongerna, vilket medfört att vissa förstärkningsarbeten avseende 
grundläggningen varit tvunget att genomföras. Projektet pågår, kommer att vara klart 
under 2015 och tillföras 3,0 mkr under 2015. Under 2015 kommer även ett projekt att 
genomföras kring dagvattenhanteringen runt Västerängsskolan eftersom behovet av 
dessa åtgärder visat sig bli mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Detta projekt 
kommer att tillföras 4,9 mkr under 2015.   

2.4.1 Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-2014 

 

2.4.2 Exploateringsinvesteringar 
Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploateringsverksam-
heten som har tagit fart i kommunen. Per 31 augusti har 7,3 mkr investerats i 
anläggningar för gator och VA och som kommunen ska behålla. Prognosen är att 
investeringarna kommer att uppgå till 19,7 mkr vid årets slut. Varje exploaterings-
projekt kommer att behandlas i kommunstyrelsen där projektbudget kommer att ingå. 
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2.5 Betalningsflödesanalys 

2.5.1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Betalningsflödesanalysen visar förändring av likvida medel under perioden uppdelade i 
kategorierna löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet. Betalningsflödes-
analysen visar ett positiv inflöde från den löpande verksamheten motsvarande 7,2 
(64,0) mkr. 

2.5.2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Investeringsnettot uppgår till 70,1 mkr (64,1 mkr) varav investering i 
anläggningstillgångar och inventarier 70,0 mkr (62,6 mkr). 

2.5.3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Upplåning har skett under året med 54,8 mkr. Under året har 1,5 mkr ombokats från 
kortfristiga till långfristiga skulder avseende en amortering som avslutades på ett lån. 
För att utjämna betalningsflödena för investeringar har kommunen använt checkkrediten 
om 2,8 mkr per den 31 augusti (se not 19). 

2.5.4 Förändring av likvida medel 
Förändringen av likvida medel uppgår till -6,4 mkr enligt betalningsflödesanalysen. 
Likvida medel vid periodens slut uppgår till 1,4 mkr. 

2.6 Avskrivningar 
Avskrivningarna per den 31 augusti uppgår till 38,6 mkr (36,2 mkr). Totalt har 
avskrivningskostnader ökat med 2,4 mkr jämfört med delårsrapport 31 augusti 2013. 

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgår för perioden till 7,3 (6,6) mkr. I 
jämförelse med motsvarande period förra året är det en ökning med 0,6 mkr. 

Avskrivningar på fastigheter och anläggningar uppgår till 30,3 (28,6) mkr, en ökning 
med 1,7 mkr i jämförelse med motsvarande period förra året. 

Avskrivning för medfinansieringen av Citybanan uppgår till 1,0 mkr för perioden. 
I prognosen beräknas den totala kostnaden för avskrivningar för år 2014 uppgå till 
58,3 mkr. En ökning med 3,5 mkr jämfört med bokslut 2014.  

2.7 Finansnetto och räntekostnader 
Skuldportföljen har en volym på ca 631,1 mkr. Den genomsnittliga räntan för hela 
skuldportföljen uppgår till 3,0 (3,3) %. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 
räntenivån i portföljen har minskats med ca 0,30 procent. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på under-
liggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj har ca 450 (450) mkr eller 71 (78) 
procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till 
fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,8 mkr på 
helår. 

2.8 Tillämpning av balanskravet 
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk hushållning och om hur balanskravet 
ska tillämpas, vilket innebär att kommunen ska ha ”återställt” ett eventuellt underskott i 
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budgeten senast tre år efter det år då underskottet uppstod. I nedanstående tabellen 
redovisas att balanskravsresultatet enligt prognosen för helår kommer att uppnås. 

Kommunens resultat efter eliminering av poster av engångskaraktär är positiv för helår 
och uppgår till 8,3 mkr. 

Årets resultat (tkr) 10 188 

Avgår samtliga realisationsvinster (tkr) -1 870 

Årets resultat efter balanskravsresultat (tkr) 8 318 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0 

Tillägg medel till resultatutjämningsreserv 0 

Årets balanskravresultat 8 318 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 

Summa balanskravsresultat 8 318 

2.9 Framtiden 

2.9.1 Budgetföljsamhet 
Alla facknämnder, utom skolnämnden och socialnämnden, har i prognosen för år 2014 
uppvisat att budgeten kommer att hållas. Med ansträngd ekonomisk situation framöver 
krävs bättre budgetföljsamhet. 

2.9.2 God ekonomisk hushållning 
Många kommuner och landsting har en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som 
behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god 
ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att dagens 
kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare 
generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida generationer. God 
ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden. 

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som 
årligen belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera investeringar, 
annars måste kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom 
försäljningar av anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader. 

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 inte är 
finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redovis-
ningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs 
som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande 
innebär det bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som varit fallet 
om alla pensionskostnader hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet det omvända. 

Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en buffert för att kunna möta 
oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i 
verksamheten. 

God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart om att få ekonomin för helheten 
att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att 
verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det 
innebär ett ständigt arbete i hela organisationen så att uppdrag, resursfördelning och 
ansvar är tydliga. 

Delårsbokslut augusti 2014 12(130) 



3 Personalredovisning  

3.1 Antal anställda 
Personalredovisningen syftar till att belysa hur den aktuella personalsituationen ser ut ur 
olika aspekter per den 31 augusti. 

Redovisningen avser tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön enligt 
Allmänna bestämmelser (AB) som reglerar anställningsvillkoren, och inkluderar helt 
lediga anställda. Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. 
Med tidsbegränsat anställda avses främst vikarier eller allmänna visstidsanställningar. 
När timavlönad personal redovisas anges det separat. 

Antal månadsavlönade totalt  

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Alla anställda, antal i kommunen 1 310 1 328 1 263 

Andel kvinnor i % 80 81 81 

Andel män i % 20 19 19 

Andel tillsvidareanställda i % 92 89 89 

Andel visstidsanställda i % 8 11 11 

Av alla månadsavlönade den 31 augusti 2014, totalt 1 310 personer, var 1 203 personer 
fast anställda och 107 personer tidsbegränsat anställda. Kvinnorna utgör en klar 
majoritet, 80 procent av alla anställda. 

Antal månadsavlönade per förvaltning  

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Kommunstyrelsens förvaltning 90 85 60 

Bygg- och miljöförvaltning 19   

Miljö- och teknikförvaltning 139 166 166 

Bildningsförvaltning 119 126 130 

Skolförvaltning 596 621 618 

Socialförvaltning 347 330 289 

Kommunstyrelsens förvaltning har genom omorganisation utökats med personal från 
miljö- och teknikförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningen är ny förvaltning sedan 
årsskiftet. 

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda visar att totalt 113 personer har 
slutat under perioden. Det motsvarar en personalomsättning på 9,4 procent. 
Motsvarande period 2013 slutade 106 personer, vilket motsvarar en personalomsättning 
på 9,5 procent. 

Hel- och deltidsanställda  

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Tillsvidareanställda kvinnor    

Heltid 100 % 77,4 75,5 73,0 

Deltid -74 % 7,0 7,8 8,0 
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Nyckeltal 2014 2013 2012 

Deltid 75-99 % 15,6 16,7 19,0 

    

Tillsvidareanställda män    

Heltid 100 % 86,9 89,4 88,3 

Deltid - 74 % 7,7 6,3 4,6 

Deltid 75-99 % 5,4 4,3 7,1 

Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av arbetskraft ska 
kommunen, innan nyanställning sker, pröva om man kan erbjuda höjd sysselsättnings-
grad till en redan deltidsanställd arbetstagare på arbetsstället och som anmält intresse för 
detta. 

Inom äldreomsorgen har alla deltidsanställda erbjudits heltid. 

Bland alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen har andelen heltidsanställda fortsatt 
öka till 77,4 procent. Motsvarande siffra för männen är högre med 86,9 procent. Det är 
alltså främst kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med många deltidsanställningar. 

3.2 Åldersstruktur 
Medelåldern bland kommunens alla månadsavlönade har minskat något till 45,8 år. 
Medelåldern för den tidsbegränsat anställda personalen har minskat mest till 37,5 år. De 
tillsvidareanställdas medelålder är 46,1 år. 

Andelen tillsvidareanställda över 50 år är oförändrat och utgjorde den 31 augusti 39,1 
procent av alla tillsvidareanställda (år 2013 39,1 procent, år 2012 39,7 procent). 

Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla 

 979 224 1 203 

Indelning i åldersgrupp och %    

20-29 7,3 12,2 8,3 

30-39 21,6 20,8 21,5 

40-49 32,3 25,8 31,1 

50-59 26,6 27,6 26,8 

60 och över 12,0 13,6 12,3 

3.3 Pensionsavgångar 
Under 2014 har hittills elva anställda gått i ålderspension vid 65 år, och ytterligare två 
anställda valde att gå i pension före 65 år. Tolv personer gick i pension efter 65 år. 

Totalt har således 25 personer gått i pension hittills under året. År 2013 var motsvarande 
siffra 20 personer, år 2012 25 personer och år 2011 18 personer. 

Hittills i år är det sex av 65-åringarna som valt att avvakta med pension. 

3.4 Arbetad tid och resursanvändning 
För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid används, redovisas den faktiskt 
arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro 
samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Med avtalad arbetstid avses det 
möjliga antalet arbetade timmar per år, men med årets helgdagar borträknade. Vid 
beräkning av den totala arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och övertid, 
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som ligger utanför den avtalade arbetstiden. 

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser kommunens alla månadsavlönande och 
timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden för perioden 1 januari-
31 augusti utgör 1 203 000 timmar, vilket motsvarar 73,1 procent av den avtalade tiden. 
Den arbetade tiden kan omräknas till 669 årsarbetare (en årsarbetare=1800 timmar). 

Arbetad tid och frånvaro, 
timmar i 1000-tal 2014 % 2013 % 2012 % 

Arbetstid enligt avtal 1 647 100 1 656 100 1 608 100 

Summa frånvaro 459 27,8 468 28,3 441 27,4 

Övertid och mertid 15 0,9 14 0,8 15 1,0 

Totalt arbetad tid 1 203 73,1 1 202  1 182  

3.5 Sjukfrånvaro 
Hälsotal 
Sjukfrånvaron har även denna gång ökat med 0,3 procent under årets åtta första 
månader i jämförelse med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron utgör nu totalt 
6,3 procent för kommunen. 

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och avtal. Som 
sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk 
behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukfrånvaron anges i procent av de 
anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till 
frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av 
barn eller övrig frånvaro utan lön. 

Nyckeltal sjukfrånvaro (%) 2 014 2013 2012 

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga ordinarie 
arbetstiden 6,3 6,0 5,7 

Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie 
arbetstiden 7,0 6,7 6,2 

Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie 
arbetstiden 3,5 3,1 3,3 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 3,9 3,6 4,2 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 6,2 6,5 6,3 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 7,2 6,3 5,3 

Andel i % av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller 
mer 52,3 50,2 46,1 

Sjukfrånvaron per förvaltning Inom parentes anges värdet år 2013) 
Kommunstyrelsens förvaltning   3,2  (3,7) procent 

Miljö- och teknikförvaltningen     5,9  (5,5) procent 

Bygg- och miljöförvaltningen     1,2   procent 

Bildningsförvaltningen               5,9  (5,4) procent 

Skolförvaltningen                       7,0  (6,7) procent 

Socialförvaltningen                    6,5  (6,0) procent 

Den 31 augusti 2014 var 52 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 
dagar på hel- eller deltid. År 2013 var motsvarande siffra 42 personer och år 2012 30 
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personer. Av dessa var 35 anställda deltidssjukskrivna, det vill säga att de var i arbete på 
den andra deltiden. 

3.6 Arbetsmiljö och företagshälsovård 
Kommunens företagshälsovårdsleverantör är Håbo Hälsan. 

Anledningar till att vända sig till företagshälsovården är dels det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen dels det rehabiliterande arbetet med enskilda 
anställda som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. 

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hittills under året hos Håbo Hälsan per 
den 31 augusti 2014 var 325 tkr, vilket kan jämföras med 140 tkr år 2013 och 221 tkr år 
2012. 
 
Antalet använda timmar hittills under året är 209 timmar för företagsläkare, 
beteendevetare, sjuksköterska, ergonom och arbetsmiljöingenjör. Det kan jämföras med 
92 timmar för motsvarande period under 2013. Tjänsterna fördelar sig enligt följande: 
ergonom/sjukgymnastik 14 %, företagsläkare 34 %, företagssköterska 25 %, 
beteendevetare/psykolog 27 %. 

3.7 Friskvård 
Totalt har kommunen 39 friskvårdsinspiratörer fördelade på olika arbetsplatser, som ett 
led i kommunens åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. 

Kommunens medarbetare har möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så 
kallade friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter. 

Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda, för att stimulera och främja personalens 
förutsättningar till ökad fysisk och psykisk hälsa. 

Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbetarna genomfördes under året i 
personalklubbens regi. 

4 Resultaträkning 

Tkr Not 
Kommunens 
bokslut 2013 

Delårs-
bokslut 

2013 

Delårs-
bokslut 

2014 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 

Verksamhetens intäkter 1 267 020 144 004 152 680 229 020 224 603 

Verksamhetens 
kostnader 2 -1 048 484 -665 596 -695 571 -1 086 995 -1 068 906 

Avskrivningar 3 -54 771 -36 193 -38 563 -58 298 -58 365 

Verksamhetens 
nettokostnad  -836 235 -557 785 -581 454 -916 273 -902 668 

Skatteintäkter 4 892 983 596 877 610 084 915 505 914 728 

Generella statsbidrag 
och utjämning 5 13 191 7 744 20 447 30 671 30 671 

Finansiella intäkter 6 3 045 1 865 1 856 2 700 2 900 

Finansiella kostnader 7 -29 573 -21 927 -13 577 -22 415 -26 525 

Årets resultat  43 411 26 774 37 356 10 188 19 106 

       

Resultat som andel av 
skattenettot  4,8 % 4,4 % 5,9 % 1,1 % 2,0 % 
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5 Balansräkning 

Tkr Not Bokslut 
2013 

Delårs-
bokslut 

2013 

Delårs-
bokslut 

2014 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 946 584 897 439 982 777 

Maskiner och inventarier 9 25 264 25 772 21 569 

Finansiella anläggningstillgångar 10 23 537 23 548 23 509 

Bidrag till statlig infrastruktur 11 36 480 36 986 35 467 

Summa anläggningstillgångar  1 031 865 983 745 1 063 322 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd och lager 12 32 32 32 

Exploateringsfastigheter 12 73 055 54 584 73 253 

Kortfristiga fordringar 13 89 493 68 748 66 536 

Kassa och bank 14 7 777 6 129 1 365 

Summa omsättningstillgångar  170 357 129 493 141 186 

     

Summa tillgångar  1 202 222 1 113 238 1 204 508 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Eget kapital 15 256 819 237 772 294 175 

Varav byte av redovisningsprincip, va  2 409   

Varav årets resultat  43 411 26 774 37 356 

     

Avsättningar     

Pensioner 16 76 966 73 517 80 179 

Övriga avsättningar 17 40 451 40 356 33 630 

Summa avsättningar  117 417 113 873 113 809 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 18 623 288 619 371 679 699 

Kortfristiga skulder 19 204 698 142 222 116 825 

Summa skulder  827 986 761 593 796 524 

     

Summa eget kapital och skulder  1 202 222 1 113 238 1 204 508 

     

Pensionsförpliktelser 16 367 431 373 001 356 518 

Varav löneskatt 16 71 736 72 823 69 605 

Borgen och ansvarsförbindelser 20 641 816 603 974 641 816 
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6 Betalningsflödesanalys 

tkr Bokslut 
2013 

Delårs-
bokslut 

2013 

Delårs-
bokslut 

2014 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 43 410 26 774 37 357 

Justering för av- och nedskrivningar 54 771 36 193 38 563 

Justering för gjorda avsättningar 11 928 8 383 -3 610 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2 409 0 0 

Medel från verksamheten för förändring av 
rörelsekapital 112 518 71 350 72 310 

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet    

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 4 804 25 549 22 956 

Ökning/minskning av förråd och omsättningstillgångar -18 970 -500 -199 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 30 044 -32 430 -87 874 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 128 396 63 969 7 193 

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -129 332 -62 623 -70 046 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 201 200  

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 5 327 310 -104 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 923 -2 000 77 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -125 727 -64 113 -70 073 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 0 0 56 300 

Amortering av skuld -3 000 0 0 

Anslutningsavgifter 2 846 1 011 168 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -154 1 011 56 468 

    

Förändring av likvida medel 2 515 867 -6 412 

    

Årets kassaflöde 2 515 867 -6 412 

Likvida medel vid årets början 5 262 5 262 7 777 

Likvida medel vid årets slut 7 777 6 129 1 365 

    

Räntebärande nettoskuld    

Räntebärande nettoskuld vid årets början 580 775 580 775 574 775 

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 577 775 577 775 631 075 

    

Förändring av räntebärande nettoskuld -3 000 -3 000 56 300 
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7 Investeringsredovisning 

Investeringar som genomförs inom exploateringsverksamheten redovisas i avsnitt 9 
Exploateringsverksamhet samt här för att ge en samlad bild av alla investeringar. De 
delar av exploateringsverksamheten som avser gator, parkmark, belysning, VA-
anläggningar mm, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och betjäna 
exploateringsområdena, redovisas här som investeringar. Varje exploateringsprojekt 
kommer att behandlas i kommunstyrelsen där projektbudget kommer att framgå. 
Investeringsredovisning 

Nämnder, tkr Budget 
2014 

Delårsbokslut 
2014 

Prognos 
2014 Avvikelse 

Kommunstyrelsen -4 154 -2 641 -3 962 192 

Tillståndsnämnden -15 -20 -20 -5 

Bildningsnämnd -622 -79 -622 0 

Skolnämnd -1 996 -1 258 -1 996 0 

Socialnämnd -2 895 -645 -2 450 445 

Miljö- och tekniknämnd -70 783 -54 215 -80 069 -9 286 

Summa skattefinansierade 
verksamheter -80 465 -58 858 -89 119 -8 654 

     

Avfallshantering -750 -46 -747 3 

Vattenverket -11 020 -3 852 -11 020 0 

Summa taxefinansierade 
verksamheter -11 770 -3 898 -11 767 3 

     

Summa -92 235 -62 756 -100 886 -8 651 

 

Exploateringsinvestering, tkr Delårsbokslut 
2014 

Prognos 
2014 

Exploateringsinvestering i skattefinansierad 
verksamhet -4 544 -13 013 

Exploateringsinvestering i taxefinansierad 
verksamhet -2 746 -6 642 

Summa exploateringsinvesteringar -7 290 -19 655 

 

Delårsbokslut augusti 2014 19(130) 



 

8 Driftredovisning 

Tabellen nedan visar kommunens resultat. Helårsprognosen per den 31 aug innebär ett 
resultat på 10,2 mkr. I förhållande till det budgeterade resultat på ca 19,1 mkr innebär 
detta en försämring med cirka 8,9 mkr. 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Delårs-
bokslut 

2013 

Delårs-
bokslut 

2014 

Prognos 
helår 

Av-
vikelse 

Skattefinansierade 
verksamheter       

Kommunfullmäktige -694 -910 -378 -440 -910 0 

Stöd till politiska partier -900 -930 -900 -711 -930 0 

Valnämnden -16 -299 -16 -252 -299 0 

Revision -934 -973 -170 -558 -972 1 

Kommunstyrelse -88 024 -100 080 -59 478 -63 198 -100 109 -29 

Medel till kommunstyrelsens 
förfogade 0 0    0 

Överförmyndarnämnd -1 098 -1 121 -885 -800 -1 121 0 

Bildningsnämnd -109 022 -110 328 -72 384 -72 512 -109 858 470 

Skolnämnd -353 788 -352 799 -235 420 -233 733 -358 369 -5 570 

Socialnämnd -237 182 -239 027 -157 538 -165 906 -245 627 -6 600 

Miljö- och tekniknämnd -87 579 -89 037 -54 276 -58 428 -89 037 0 

Tillståndsnämnd 0 -9 200 0 -5 675 -9 200 0 

Summa skattefinansierade 
verksamheter -879 237 -904 704 -581 445 -602 213 -916 432 -11 728 

       

Taxefinansierade 
verksamheter       

Avfallshantering -1 006 0 290 -1 523 -2 000 -2 000 

Vattenverket 0 0 -2 141 2 056 0 0 

Summa taxefinansierade 
verksamheter -1 006 0 -1 851 533 -2 000 -2 000 

       

Finansförvaltning       

Pensions- och upplupna 
lönekostnader -13 323 -13 165 9 760 11 929 -11 700 1 465 

Återbetalning 
sjukförsäkringsavgift 13 449 0 0 0 0 0 

Avskrivningar -54 769 -10 000 -36 192 -8 675 -12 337 -2 337 

Kapitaltjänst va-verket och 
övrigt 18 617 25 201 12 126 15 791 24 326 -875 

Kapitaltjänst internhyra 51 060 0 34 040 0 0 0 

Exploatering och reavinster 1 494 0 6 553 1 891 1 870 1 870 

Försäkringsersättning 28 748 0 0 0  0 

Summa finansförvaltning 45 276 2 036 26 287 20 936 2 159 123 
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Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Delårs-
bokslut 

2013 

Delårs-
bokslut 

2014 

Prognos 
helår 

Av-
vikelse 

       

Finanskonton       

Skatteintäkter 897 338 913 107 598 225 608 738 913 107 0 

Slutavräkning -4 355 1 621 -1 348 1 346 2 398 777 

Statsbidrag och utjämning 13 191 30 671 7 744 20 447 30 671 0 

Utjämning kollektivtrafik C-län 0 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 3 045 3 000 1 865 1 853 2 700 -300 

Finansiella kostnader -30 840 -26 625 -22 703 -14 284 -22 415 4 210 

Summa finansiering 878 379 921 774 583 783 618 100 926 461 4 687 

       

Årets resultat 43 412 19 106 26 774 37 356 10 188 -8 918 

       

Resultat som andel av 
skattenettot 4,8 % 2,02 % 4,43 % 5,92 % 1,08 %  

9 Exploateringsredovisning 

Under de kommande åren ökar exploateringsverksamheten i kommunen. Nya bok-
föringsmässiga krav på redovisning och omfattningen av exploateringsverksamheten i 
kommunen gör att verksamheten nu budgeteras och redovisas under detta separata 
avsnitt. Kommunens ekonomi påverkas av omfattningen av exploateringen. 

Ansvaret för exploateringen ligger på kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsavdelning. 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordning-
ställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår 
också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, 
VA- och elanläggningar m m. 

Om avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet ska den klassificeras och 
värderas som omsättningstillgång. Resultatet från försäljning av 
expolateringsfastigheten påverkar kommunens resultaträkning/budget. 

Gator, parkmark, belysning, VA-anläggningar mm, som kommer att finnas kvar i 
kommunens ägo och betjäna exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgång 
och ingår i kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att 
finansiera dessa anläggningar ska periodiseras över tillgångens livslängd. 

I nedanstående tabell redovisas nedlagda utgifter i kommunens 
exploateringsverksamhet. Utgiftsposterna har hämtats från tidigare år och från 
innevarande år för exempelvis inköp av mark och utgifter för infrastruktur. Detta för att 
ge en tydlig kostnadsredovisning för nedlagda utgifter för olika exploateringsområden. 

Vad gäller inkomster från försäljning av mark för olika exploateringsområden kommer 
dessa att redovisas särskilt av plan- och utvecklingsavdelningen till kommunstyrelsen. 
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Sammanställning, tkr Delårsbokslut 2014 Prognos helår 

Inkomster 20 6 220 

Utgifter -51 766 -71 580 

Nettoexploatering -51 746 -65 360 

   

Effekter i balansräkningen/investeringsbudget   

Anläggningstillgång, skattefinansierat 4 543 19 213 

Skuld för anläggningsavgift, skattefin 0 -6 200 

Anläggningstillgång, VA 2 747 6 642 

Skuld för anslutningsavgift 0 0 

Summa anläggningstillgångar exkl inkomster 7 290 19 655 

   

Omsättningstillgångar: 
exploateringsfastigheter 44 476 45 725 

Försäljningsinkomster -20 -20 

   

Exploateringsresultat i resultaträkningen 20 20 

Nettoexploateringen visar hur exploateringen totalt sett påverkar kommunens resultat- 
och balansräkning. Den totala nettoexploateringen uppgår under delåret till 51 746 tkr. 
Av detta har anläggningar anlagts för 7 290 tkr och omsättningstillgångar anskaffats för 
44 476 tkr. Exploateringen ger därmed ett nettoresultat i resultaträkningen på 20 tkr. 

Under resterande delen året fortsätter främst uppbyggnaden av anläggningstillgångarna, 
försäljningar beräknas ske med start år 2015. 

Det största projektet är Logistik Bålsta men även i Draget har kommunen anskaffat 
mark som kommande år ska förädlas och säljas. 

År 2014 uppstår inget resultat av exploateringen i resultaträkningen, endast 20 tkr, på 
grund av att försäljningar startar nästa år. 

Varje exploateringsprojekts budget kommer att behandlas i kommunstyrelsen där det 
beräknade ekonomiska resultatet av exploateringen kommer att redovisas. Samtliga 
exploateringsprojekts budgetar kommer att ingå i kommunens budget för år 2015 och 
plan 2016-2017. 

9.1 Exploateringsredovisning per projekt 
Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt. Där ingår hittills nedlagda 
utgifter samt en prognos för totala utgifter under år 2014. Däremot redovisas inga 
resultat av projekten, försäljningarna kommer att ske med start år 2015. 

Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 2, 4-6 

Tkr Delårsbokslut 2014 Prognos helår 

Omsättningstillgångar -16 063 -16 063 

Summa omsättningar -16 063 -16 063 

Nettoexploatering -16 063 -16 063 
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Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3 

Tkr Delårsbokslut 2014 Prognos helår 

Anläggningstillgångar -4 331 -17 000 

Anläggningsavgift  6 200 

Anläggningstillgångar VA -2 731 -6 642 

Anslutningsavgifter VA   

Summa anläggningar -7 062 -17 442 

Omsättningstillgångar -9 300 -9 408 

Försäljningsinkomster   

Summa omsättningar -9 300 -9 408 

Nettoexploatering -16 362 -26 850 

 

Summa nettoexploatering kvarter 2,3,4-6 -32 425 -42 913 

Sammanlagt för hela Björnbro/Logistik Bålsta uppgår nettoexploateringen i år till 
42 913 tkr. Omsättningstillgångarna avser bokfört värde på tidigare inköpt mark. 
Utgifter för anläggningar avseende gator och VA för kvarter 3 beräknas i år uppgå till 
17 442 tkr när anläggningsavgifter frånräknats med 6 200 tkr. Kvarter 3 är det område 
som säljs till Kilenkrysset. 

Det bokförda värdet på marken(omsättningstillgången) kan komma att justeras mellan 
områdena.  

Försäljningen av mark till Kilenkrysset beräknas genomföras år 2015. Försäljningen av 
kommande etapper i området (kvarter 2, 4-6) sköts av HMAB. Den totala 
projektbudgeten för hela området ska behandlas i kommunstyrelsen innan årsskiftet. 

Frösundavik etapp 1 

Tkr Delårsbokslut 2014 Prognos helår 

Anläggningstillgångar  -2 000 

Anläggningstillgångar VA -15  

Summa anläggningar -15 -2 000 

Nettoexploatering -15 -2 000 

Tillägg till exploateringsavtal för Frösundavik väntas behandlas i kommunstyrelsen 
innan årsskiftet. Utgifter ovan avser geoteknik, projektering samt byggande av 
infrastruktur. 

Draget 

Tkr Delårsbokslut 2014 Prognos helår 

Omsättningstillgångar -18 993 -20 074 

Summa omsättningar -18 993 -20 074 

Nettoexploatering -18 993 -20 074 

Omsättningstillgången 2014 avser inköp av exploateringsmark i Draget år 2013 samt 
utgifter för projektering av gator och VA. Igångsättningsbeslut med projektbudget 
beräknas fastställas i kommunstyrelsen i november. 

Delårsbokslut augusti 2014 23(130) 



Svarta Lutans Väg 

Tkr Delårsbokslut 2014 Prognos helår 

Anläggningstillgångar -213 -213 

Summa anläggningar -213 -213 

Omsättningstillgångar -180 -180 

Summa omsättningar -180 -180 

Nettoexploatering -393 -393 

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Nedlagda utgifter hittills är 213 tkr för 
projektering för anläggningarna och 180 tkr för lantmäteriförrättningar mm inför tomt-
försäljningen. Tomtförsäljningen beräknas vara genomförd 2016. Igångsättningsbeslut 
med projektbudget beräknas fastställas i kommunstyrelsen i november. 

Glastomten 

Tkr Delårsbokslut 2014 Prognos helår 

Försäljningsinkomster 20 20 

Summa omsättningar 20 20 

Nettoexploatering 20 20 

Avser reglering av mark. Markförsäljning har skett tidigare år varför det ej redovisas nu. 
 

10 Redovisningsprinciper 

Redovisningsmodellens dokument 
Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad enligt den kommunala 
redovisningslagen. Betalflödesanalys är upprättad enligt rekommendationer nr 16 2005 
från Rådet för kommunal redovisning. Drift- och investeringsredovisningen uppfyller 
kraven på avstämningsmöjlighet mellan budget och utfall. 

Tillgångar och skulder 
Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen 
som innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. För materiella anläggningstillgångar är beloppsgränsen ett halvt 
prisbasbelopp. 

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar redovisas som en förutbetald intäkt 
bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga 
avskrivningar. 

Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående arbeten, värderas på balansdagen 
till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar. 
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Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker 
innevarande år. 

Kommunen har 2014 ändrat klassificeringen av vissa anläggningstillgångar i 
redovisningen till omsättningstillgångar.  Exploateringsmark redovisas nu under 
omsättningstillgångar.  Jämförelsetalen från tidigare år har omräknats. 

Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde. 

Skulder  
Kommande års amortering av långfristig skuld redovisas som kortfristig skuld. 

Från och med år 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt 
redovisningslagens blandade modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att pensionsförmåner som intjänats från 
och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. Ränta på 
pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i posten finansiell kostnad. 

Redovisning av särskild löneskatt 
Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska även löneskatten 
för alla pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser och pensionsutbetalningar 
periodiseras. Övergången till denna redovisningsprincip gjordes 1999. 

Redovisning av den avgiftsbestämda pensionen(tjänstepensionsavtalet) 
Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har 
särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda 
pensionen klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld). 

Periodisering av utgifter och inkomster 
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt 
god redovisningssed. Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen som är 
hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor 
har periodiserats. 

Skatteintäkter 
Enligt redovisningsrådets rekommendation ska den prognostiserade slutavräkningen för 
år 2013 och 2014 resultatföras i delårsbokslut/bokslutet för år 2014. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avfallshanteringens överskott ska i delårsbokslut redovisats som en specifikation till det 
egna kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- och matchningsprinciper bör 
överskott/underskott för avgiftsfinansierad verksamhet särskilt redovisas. 

Vattenverkets eget kapital  
Denna redovisningsprincip ändrades år 2010. En tillämpning av redovisningsrådets 
rekommendation RKR 18 innebär att vattenverkets eget kapital har omklassificerats till 
kortfristig skuld, vilket tidigare redovisats som en not till kommunens egna kapital.  
Avräkning mot VA verksamhetens egna kapital sker i årsbokslutet 2014. 

Bidrag till infrastrukturella investeringar, rekommendation 6.2 från RKR  
Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av 
Citybanan. Bidraget på 38,0 mkr är bokfört både som en tillgång och som en avsättning 
på balansräkningen. Upplösning av bidraget kommer att påbörjas det år som utbetal-
ningen sker och under 25 år. Utbetalningen har påbörjas under 2013 med 4,5 mkr. Den 
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avsättning som kommunen gjort 2012 har indexuppräknats med index enligt avtal. För 
kommunen blev kostnaden för indexuppräkning för åren 2009–2012 cirka 6,8 mkr. 

Redovisning av lånekostnader, rekommendation från RKR 15.1 
Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen 
beskriver två redovisningsmetoder. Huvudmetoden är att lånekostnader belastar 
resultatet för den period de uppkommer. Den alternativa metoden innebär att 
lånekostnader som är direkt hänförbara till anskaffning, uppförande eller produktion av 
vissa angivna tillgångar, inräknas i anskaffningsvärdet för tillgången. Håbo kommun 
tillämpar huvudmetoden, d.v.s att lånekostnaderna belastar resultatet för den period de 
uppkommer. 

11 Notförteckning 

11.1 Noter - Kommunens resultaträkning 

Not 1 

Verksamhetens intäkter, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Försäljningsmedel 9 727 5 687 6 426 

Taxor och avgifter 97 321 62 147 66 357 

Hyror och arrende 23 550 15 334 16 265 

Bidrag 70 890 48 343 46 090 

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader 21 432 10 888 14 906 

Försäljning av anläggningstillgångar 1 683 1 604 2 636 

Jämförelsestörande poster    

Återbetalda premier AFA 13 449 0 0 

Försäkringsintäkt 28 968   

Summa 267 020 144 003 152 680 

Not 2 

Verksamhetens kostnader, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Material, entreprenader, konsulter, 
bidrag och transfereringar -236 295 -152 799 -156 726 

Kostnader för arbetskraft -596 226 -378 248 -397 703 

Övriga verksamhetskostnader -215 963 -134 549 -141 142 

Summa -1 048 484 -665 596 -695 571 

Not 3 

Avskrivningar Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Avskrivning fastigheter -43194 -28561 -30300 

Avskrivningar maskiner och inventarier -10057 -6619 -7250 

Avskrivningar bidrag infrastruktur -1520 -1013 -1013 
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Avskrivningar Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Nedskrivning av anläggningar 0 0 0 

Summa -54771 -36193 -38563 

Not 4 

Skatteintäkter, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Kommunalskatt 897 338 598 226 608 738 

Avräkningsskatt innevarande år -4 830 -3 535 1 346 

Avräkningsskatt justering förgående år 475 2 186 0 

Utjämning kollektivtrafik Uppsala län 0 0 0 

Summa 892 983 596 877 610 084 

Not 5 

Generella statsbidrag och 
utjämning, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 

2013 
Delårsbokslut 

2014 

Kommunal fastighetsavgift 32 998 20 949 22 615 

Kostnadsutjämning -29 199 -19 466 -8 187 

Inkomstutjämning 39 592 26 395 29 306 

Regleringsavgift 9 021 6 014 4 465 

LSS-utjämning -39 221 -26 148 -27 752 

Summa 13 191 7 744 20 447 

Not 6 

Finansiella intäkter, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Ränteintäkter 2 693 1 654 1 555 

Övrigt 352 211 301 

Summa 3 045 1 865 1 856 

Not 7 

Finansiella kostnader, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Räntekostnader -19 712 -13 041 -12 781 

Ränta på pensioner -8 781 -8 380 -554 

Indexuppräkning Citybanan -95 0 0 

Bankkostnader -362 -300 -25 

Checkkredit -623 -206 -217 

Summa -29 573 -21 927 -13 577 
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11.2 Noter - Kommunens balansräkning 

Not 8 

Fastigheter och anläggningar, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 408 788 1 408 788 1 529 180 

Ackumulerade avskrivningar -538 889 -538 889 -582 595 

Bokfört värde 1/1 869 899 869 899 946 586 

Årets anskaffning 120 391 56 613 66 472 

Årets avskrivning -43 194 -28 561 -30 281 

Utrangering -201 -201 0 

Investeringsbidrag -311 -311 0 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 

Bokfört värde 31/12 946 584 897 439 982 777 

varav    

Allmän markreserv 4 491 4 439 2 387 

Verksamhetsfastigheter 527 335 501 130 561 924 

Fastigheter för affärsverksamhet 314 408 291 420 310 149 

Publika fastigheter 100 288 100 385 99 673 

Fastigheter för övrigt verksamhet 62 65 1 355 

Pågående exploateringsprojekt   7 289 

Summa 946 584 897 439 982 777 

Exploateringsmark har tidigare redovisats i fastigheter och anläggningar. Korrigering 
har gjorts för bokslut 2013 och delårsbokslut 2013. Exploateringsfastigheterna 
redovisas i avsnittet Omsättningstillgångar och not 12. 

Not 9 

Maskiner och inventarier, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Ackumulerat anskaffningsvärde 91 340 91 340 100 094 

Ackumulerade avskrivningar -64 960 -64 960 -74 829 

Bokfört värde 1/1 26 380 26 380 25 264 

Årets anskaffning 8 941 6 010 3 575 

Avskrivning -9 870 -6 431 -7 270 

Utrangering -187 -187 0 

Bokfört värde 31/12 25 264 25 772 21 569 

varav    

Maskiner 1 188 654 916 

Inventarier 22 803 23 813 19 444 

Bilar och andra transportmedel 0 0 0 

Konstverk, samlingar 756 758 752 

Övriga maskiner och inventarier 517 547 457 

Summa 25 264 25 772 21 569 

Delårsbokslut augusti 2014 28(130) 



Not 10 

Finansiella 
anläggningstillgångar, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 

2013 
Delårsbokslut 

2014 

Aktier    

Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6 

Håbo Marknads AB 1 300 st 1 300 1 300 1 300 

Håbo Hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789 

Upplands Lokaltrafik 0 0 0 

Mälarbanan 90 st 90 90 90 

Andelar    

HSB 0,4 0,4 0,4 

BRF Väppeby 64 64 64 

Bostadsrätter HSB 6 6 6 

Kommuninvest 450 450 450 

Försäkringar    

Pensionsförsäkringar 1 008 942 1 057 

Långfristiga fordringar    

Håbo Marknads AB 14 810 14 810 14 810 

Förlagslån 45936 Kommuninvest 3 788 3 788 3 788 

Lån Håbo FF 231 308 154 

Summa 23 537,0 23 548,0 23 509,0 

Not 11 

Bidrag till statlig infrastruktur Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Medfinansiering Citybanan 36480 36986 35467 

Summa 36480 36986 35467 

Not 12 

Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 

2013 
Delårsbokslut 

2014 

Exploateringsmark 73 055 54 584 73 253 

10 -årssmycke 32 32 32 

Summa 73 087 54 616 73 285 

Exploateringsmark har tidigare redovisats i fastigheter och anläggningar. Korrigering 
har gjorts för Bokslut 2013 och delårsbokslut 2013. 

Not 13 

Kortfristiga fordringar, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

VAs egna kapital 2 901  2 901 

Kundfordringar 17 482 11 338 17 434 

Hyror 31 30 0 
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Kortfristiga fordringar, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Andra kortfristiga fordringar 17 784 12 851 20 735 

Avräkning skattekontot 6 312 3 140 3 122 

Interimsfordringar 21 257 18 095 4 660 

Upplupna skatteintäkter och avgifter 23 726 23 294 17 684 

Summa 89 493 68 748 66 536 

Not 14 

Kassa och bank, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Kassa 25 27 27 

Bank 7 752 6 102 1 338 

Summa 7 777 6 129 1 365 

Not 15 

Eget kapital, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Ingående eget kapital enligt 
balansräkning 210 998 210 998 256 819 

Byte av redovisningsprincip VA 1) 2 409   

Årets resultat 43 411 26 774 37 356 

Summa 256 818 237 772 294 175 

Specifikation av egna kapitalet    

Årets resultat 43 411 26 774 37 356 

Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 

Övrigt eget kapital 198 707 193 659 242 119 

Varav särredovisning Avfallsverket 2) 3 633 2 639 4 166 

Summa 256 818 237 772 294 175 

1)Ändrad redovisningsprincip: En tillämpning av RKR 18 Redovisning av underskott innebär att VA verksamhetens eget kapital har 
omklassificerats till kortfristig fordran 2012. För år 2013 har underskottet reglerats mot VA fonden direkt.  2014 regleras VA 
verksamhetens egna kapital i bokslutet per december 2014.  Ingen regleríng har gjorts för delårsbokslutet. 2) Det egna kapitalet för 
avfallsverket ska särredovisas.  Resultatet för respektive år ska avräknas mot inarbetat eget kapital.  Överskottet för avfallsverket 
för delårsbokslutet 2014 uppgår till 533 tkr. Avräkningen sker vid årsbokslutet 2014. 

Not 16 

Avsättningar pensioner, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Avsättningar för pensioner exkl. ÖK-
SAP,  ingående värde 60 597 60 597 76 548 

Ränteuppräkning 917 594 630 

Basbeloppsuppräkning 533 533 -123 

Nya utbetalningar -1 673 -1 099 -1 221 

Sänkning av diskonteringsräntan 5 611 5 611 0 

Intjänad PA-KL 608 589 0 

Slutbetalning FÅP 0 0 215 
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Avsättningar pensioner, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Intjänad förmånbestämd ålderspension 6 226 3 350 4 241 

Intjänad särskilt avtalspension 54 51 0 

Nya efterlevande pensioner 418 450 0 

Övrig post 144 -114 -960 

Löneskatt pensioner 3 114 2 417 675 

Summa 76 549 72 979 80 005 

    

Avsatt till pensioner ÖK-SAP 53 53 418 

Ränteuppräkning 3 3 2 

Basbeloppsuppräkning 0 0 -1 

Utbetalning ÖK-SAP -161 -62 -198 

Sänkning av diskonteringsränta 3 3  

Arbetstagare som pensionerats 453 453  

Ändrad samordning 0 0 0 

Övrig post -5 -7  

Löneskatt 72 95 -48 

Summa 418 538 173 

    

Ansvarsförbindelser    

Ingående värde 343 627 343 627 367 431 

Ränteuppräkning 3 445 2 323 2 007 

Basbeloppsuppräkning 4 994 4 994 133 

Gamla utbetalningar -12 493 -8 130 -8 654 

Sänkning av diskonteringsränta 22 363 22 363 0 

Aktualisering -569 -2 -401 

Bromsen 0 0 -1 362 

Övrig post 1 416 2 091 -506 

Förändring av löneskatt 4 648 5 735 -2 130 

Summa 367 431 373 001 356 518 

Not 17 

Övriga avsättningar, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Avsättning Citybanan 44 840 44 840 40 451 

Citybanan, årliga indexuppräkningar 95 0 0 

Utbetalningar -4 484 -4 484 -6 821 

Summa 40 451 40 356 33 630 
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Not 18 

Långfristiga skulder, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Långfristiga låneskulder 1/1 577 775 577 775 574 775 

Nya upptagna lån under året 0 0 56 300 

Amorteringar under året 0 0  

Summa skuld 577 775 577 775 631 075 

Amorteringar nästkommande år. 
Bokförda som kortfristiga skulder -3 000 0 0 

Utgående långfristig låneskuld 574 775 577 775 631 075 

    

Förutbetalda anslutningsinkomster 42 489 40 654 42 655 

Statliga Investeringsbidrag 5 016  4 912 

Pensionsförsäkringar 1 008 942 1 057 

Summa 623 288 619 371 679 699 

Not 19 

Kortfristiga skulder, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Förvaltade fonder kapital, va 0 0 0 

Kortfristig skuld lån, räntor 5 166 3 157 2 132 

Checkkredit Nordea 15 569 28 683 2 797 

Leverantörsskulder 51 226 27 550 24 437 

Personalens källskatt 8 969 9 048 9 371 

Införsel 0 82 0 

Social-  och skolsamfond 848 854 858 

Kortfristiga skulder 29 254 18 013 13 857 

Despositionsavgift 25 35 25 

Balans fakturering 0 0 0 

Upplupna löneskulder 39 946 21 013 22 751 

Arbetsgivaravgifter 10 284 10 430 10 860 

Upplupen pensionsskuld 24 087 17 709 17 203 

Förutbetald kommunalskatt 4 830 3 537 5 582 

Övriga interimsskulder 14 494 2 111 6 952 

Summa 204 698 142 222 116 825 

Not 20 

Borgen och ansvarsförbindelser, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

Borgensåtaganden    

Håbohus AB 591 563 594 159 591 563 

Föreningar 1 642 1 592 1 642 
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Borgen och ansvarsförbindelser, tkr Bokslut 2013 Delårsbokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2014 

BRF Väppeby 45 178 7 139 45 178 

Räddningstjänsten 2 450  2 450 

Summa 640 833 602 890 640 833 

Ansvarsförbindelser    

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0 0 

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700 700 

Egnahem kommunal kreditgaranti 283 384 283 

Summa 983 1 084 983 
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Styrelse, nämnder och bolag 

12 Kommunstyrelsen 

12.1 Sammanfattning 

Kommunstyrelsens uppföljning efter augusti prognostiserar både positiva och negativa 
ekonomiska avvikelser mot budget. På förvaltningsnivå redovisas ett nollresultat för 
driftbudgeten. 

För investeringsbudgeten beräknas 1 480 tkr behöva överföras till nästa år, eftersom de 
fleråriga ärendehanterings- och voteringsutrustningsprojektens utgifter infaller 
huvudsakligen år 2015. Som ett led i exploateringen av Bålsta centrum har stationshuset 
förvärvats av Håbohus AB, varför motsvarande underskott, 1 328 tkr, kommer att 
redovisas i bokslutet. 

Fastighetsförsäljningar är beräknat till 1 890 tkr vilket ger överskott mot budget. 

Kommunstyrelsen har beslutat (§81) att tillföra miljö- och tekniknämnden160 tkr för 
säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset från kommunstyrelsens budget till 
förfogande. 

Tillståndsnämnden har skrivit ner en kundfordran från år 2012 till följd av ny lag och 
begär att få kompensation med 596 tkr eftersom förlusten är så stor i förhållande till 
nämndens budget. Kommunstyrelsen behandlar ärendet separat på sammanträdet den 20 
oktober. 

Kommunstyrelen har beslutat om sex nämndmål baserade på kommunfullmäktiges mål. 
Hälften av målen bedöms vara uppfyllda vid årets slut. 

12.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen 
uppsikt över verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen 
bereder också samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, planering, 
samhällsplanering, kommunikation, kontaktcenter, upphandling, ekonomi, 
löneadministration, personal och IT. 

Kommunens kultur och livsmiljö ingår också i kommunstyrelsens verksamhet, liksom 
ansvaret för markförvaltningen. 

Från halvårsskiftet 2014 har tekniska förvaltningen övergått till att bli en teknisk 
avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen. Fram till årsskiftet arbetar avdelningen 
mot miljö- och tekniknämnden. 

12.3 Årets händelser 

Personalavdelningen 
Personalavdelningen har till huvuduppgift att stödja och underlätta för Håbo kommuns 
chefer och verksamheter att utföra sina uppdrag och nå sina mål. Genom lönefunktionen 
betalar vi ut lön till två kommuner, Håbo och Trosa, sköter statistikuttag ur 
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lönesystemet och pensionsadministration. Personalfunktionen arbetar strategiskt med 
kompetensförsörjningsfrågor i syfte att utveckla och stärka Håbo kommuns 
arbetsgivarmärke enligt verksamhetens mål och utarbetad plan. Avdelningen bevakar 
förändringar inom arbetsrätt och centrala avtal, utbildar och informerar våra chefer och 
utövar tillsyn gällande efterlevnad. Hela avdelningen arbetar löpande med att utveckla 
och förbättra arbetsprocesserna inom personalområdet. 

Under året har flera olika kompetensförsörjningsaktiviteter påbörjats, ett 
aspirantprogram har startats i samarbete med Västerås stad, ett lärande nätverk för 
nyanställda, ett mentorprogram tillsammans med fyra kommuner löper med 60-tal 
deltagare from februari fram till och med november, ett introduktionsprogram för 
kommunens nya chefer genomförs rullande i flera olika steg som behandlar olika 
arbetsprocesser inom personalområdet. Håbo kommun har deltagit i ett 
samverkansprojekt inom kompetensförsörjning tillsammans med övriga kommuner i 
Uppsala län. Ett fortsatt arbete gällande samverkan kring studentmedarbetare och 
förutsättningar för bildande av ett gemensamt karriärcenter är beslutade. 

Under våren 2014 har en arbetsmiljöutbildning för kommunens chefer och 
skyddsombud genomförts. Pensionsinformation tillsammans med KPA, kommunens 
pensionsleverantör, har erbjudits kommunens samtliga medarbetare genom 
lönefunktionen. 

Löneöversyn 2014 har genomförts i dialogform mellan chef och medarbetare för 
samtliga avtalsområden i kommunen. Utbetalning av ny lön skedde vid ordinarie 
löneutbetalning i maj. Processen har fungerat väl och samtliga fackförbund har uttalat 
att man är nöjd med hur processen har bedrivits. 

Plan och utvecklingsavdelningen 

Strategiska dokument 
Avdelningen har under 2013 och 2014 varit delaktiga i framtagande av Håbo kommuns 
nya vision "Mitt Håbo 2030" som antogs av Kommunfullmäktige (KF) i mars. Andra 
dokument som tagits fram och förväntas antas av KF i nov/dec är Miljöstrategin, 
Bostadförsörjningsprogrammet samt en ny Bredbandsstrategi. 

Bredband 
Bredbandsfrågan har aktualiserats under året och förhandlingar om markavtal pågår 
med ytterligare en bredbandsleverantör. Vid utgången av 2014 kommer Håbo kommun 
ha markavtal med fyra aktörer. 

Bålsta Centrum 
Markanvisningstävling för den första etappen/detaljplanen har förberetts under våren 
och pågår under sep-okt. 

Exploatering 
Exploateringsförberedelser pågår i Frösundavik och i Dragets industriområde. 

Planarbete 
Detaljplanen för Kvarter 3, Logistik Bålsta är överklagad till Mark- och 
Miljödomstolen. Dom väntas i okt. 

Administrativa avdelningen 

IT-enheten 
Office 365 införs i skolorna under hösten 2014. Det gäller även Fridegårdsgymnasiet. 

Nya kopiatorer och skrivare har installerats. Follow me-funktion på utvalda kopiatorer. 

 

Delårsbokslut augusti 2014 35(130) 



Kansli 
Kansliet har under 2014 arbetat med upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem 
samt bistått valnämnden i arbetet med att genomföra val till Europaparlamentet samt val 
till kommun, landsting och riksdag. 

Upphandlingsenheten 
Ny direktupphandlingsgräns har fastställs från och med 1 juli 2014 till 505 800 kronor 
vilket motsvarar 28 % av tröskelvärdet (idag 1 806 427 kronor). 

Upphandlingspolicyn och riktlinjerna behöver därför ses över. 

Utbildning i direktupphandlingar måste genomföras under hösten 2014 så att 
kommunen uppfyller dokumentationskravet för upphandlingar vars värde överstiger 
100 000 kronor. 

Upphandlingsenheten har även genomfört en mängd utbildningar till verksamheten 
under våren 2014 utifrån den av kommunfullmäktige antagna policy- och riktlinjer för 
kommunen upphandlingar. 

Upphandlingsenheten har under första halvåret varit involverat i flera av kommunen 
större projekt t.ex. ny säkerhetsentreprenör, ny förskola vid gröna dalen, ny leverantör 
av större mejeriförpackningar, nytt dokument- och ärendehanteringssystem, bärbara 
datorer till gymnasiet, nytt ekonomisystem, ny responsiv webbplats, färdtjänst, 
vinterväghållning, färskt bröd mm 

Samarbete har inletts med Håbo Marknad AB för att öka deltagandet av lokala företag 
till kommunens upphandlingar. Flera lokala leverantörer har idag avtal med kommunen. 

Ekonomienheten 
Ekonomienheten har under året medverkat i ett jämförelseprojekt där äldreomsorgen har 
jämförts med Knivsta kommun. Vidare har ett arbete genomförts där Västerängsskolans 
och Futurumskolans kostnader har genomlysts och jämförts. 

Kultur- och livsmiljö 

Kultur och livsmiljö 
Valborg, nationaldagsfirandet i Skokloster, midsommarfirande och Håbo festdag har 
genomförts under det första halvåret med stort engagemang från föreningsliv och 
företagare. 

Håbo bibliotek och finskt förvaltningsområde har var för sig och tillsammans bland 
annat erbjudit sagostunder, pyssel, sångstunder, musik, finska för nybörjare, vårdfinska 
för vårdpersonal, föreställningar, workshops och olika former av föreläsningar. 

Kultur och livsmiljö har skapat många händelser som har ökat Håbos attraktionskraft 
och stärkt förtroendet för kommunen. 

Avdelningen har varit delaktiga i framtagande av Håbo kommuns nya vision "Mitt 
Håbo 2030" som antogs av Kommunfullmäktige (KF) i mars. 

Unga i Håbo Kommun 
Avdelningen har administrerat sommarjobb för och med ungdomar runt om i kommun-
en. Drygt 200 ungdomar har arbetat inom den kommunala verksamheten, hos privata 
aktörer och föreningslivet. Avdelningen har hållit strandkioskerna vid Kalmarsands- 
och Ekillabadet öppna samt drivit poolcafé i Skolkloster och ungdomscafé på Verkstan. 

Verkstan i Bålsta och Slottsgården i Skokloster genomförde lyckade drogfria 
skolavslutningsarrangemang med aktiviteter där deltagarna själva medverkade i 
programmet. 
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Ungdomsrådet har under året följt gällande handlingsplan med hearing och fyra 
temamöten. 

Barnombudsmannen och södra länsdelsberedningen genomförde en ungdomspanel på 
temat ”Hur mår ungdomar i Håbo”. 

Hälsa, ANDT och brottsförebyggande verksamhet 
Andelen ungdomar som helt avstår från att dricka alkohol ökar men tendens finns på 
ökning av Cannabis och Spice. 

Håbo kommun har stärkt samverkan med Tryggare Uppsala län. Trygghetsvandringar i 
Kalmarsand i samverkan med Håbohus AB, Hyresgästföreningen, Länsförsäkringar, 
polisen och räddningstjänsten har genomförts. 

Kultur som resurs i det offentliga rummet 
Avdelningen har under året deltagit i projektgrupper för Gröna Dalen, 
Björkvallen/Väppeby äng samt Gamla Bålsta. 

Jan Fridegårdpriset och vänortsbesök 
Jan Fridegårdpriset 2014 har delats ut till Michel Wenzer, dokumentärfilmare. 
Prisceremoni har genomförts traditionsenligt på Biskops-Arnö i samarbete med 
Folkhögskolan. 

Kulturens betydelse för besöksnäring och turism diskuterades när Håbo kommuns 
vänorter var på besök. Under mötet beslöts att kommande aktiviteter ska ha särskilt 
fokus på ungdomar. 

Lansering av Håbo Mälarbygd att förvalta, Håbo kulturmiljöprogram  
Håbo kulturmiljöprogram har lanserats. 

Ny hemsida för biblioteket 
Håbo bibliotek har en ny webbplats. 

Föreningsliv 
Flera föreningsträffar och besök har genomförts. 

Kommunikation och service 

Komunikationsenheten 
Fortsatt fokus på webbprojektet för anpassningen av webbplatsen så den blir tillgänglig 
oavsett vilken plattform man surfar med (så kallad följsam design). Detta för att öka 
tillgängligheten och E-delegationen har pekat ut WCAG 2.0 AA som den nivå av 
tillgänglighet offentlig sektor ska uppfylla. EU kommer med stor sannolikhet att besluta 
om den nivån i den lagstiftning som kommer under 2014. Projektet löper på enligt plan 
och lansering av ny webbplats och intranät kan ske under första kvartalet 2015. 

Arbete med en ny grafisk profil för Håbo kommun har pågått parallellt med arbetet med 
ny vision. Håbo kommun består av många olika verksamhetsdelar. Med en grafisk 
profil blir delarna en tydligare helhet och det stärker både hela kommunen och delarna 
separat. Det gör även vår externa marknadsföring med broschyrer, annonser etc 
effektivare. Underlag för beslut är framtagna och kommer att presenteras för 
kommunstyrelsen under oktober/november. Implementering av den nya grafiska 
profilen kommer att ske successivt under 2015. 

I januari flyttades dåvarande skolförvaltningens och miljö- och teknikförvaltningens 
kommunikatörer till kommunikationsenheten och i april flyttades även 
socialförvaltningens kommunikatör. Därmed har Håbo kommun nu en central 
kommunikationsenhet som med god kompetens, rutiner och verktyg erbjuder samtliga 
verksamheter resurser och stöd inom kommunikationsområdet. 
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Håbo kommun gör en satsning inom e-tjänsteområdet och i april projektanställdes en e-
tjänsteutvecklare som tillhör kommunikationsenheten men arbetar brett med alla 
verksamhetsdelar. 

Kontaktcenter 
Verksamheten har funnits i ett år och rutiner och verktyg är nu etablerade. I många 
standardärenden kan vi se en snabbare hantering och medborgare, företag och 
föreningar är positiva till kontaktcenter. 

Enheten har utökats med en finskspråkig kommunvägledare för att kunna ge service 
även på finska då kommunen är finskt förvaltningsområde. 

Den 1 april övertog kontaktcenter stora delar av standardärenden från VA/Avfalls 
kundtjänst. 

Intern service 
Den 1 september övergick Café Håbo och konferensservice till LSS-enhetens regi. 

12.4 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har  fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 

12.4.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

12.4.1.1 Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 

 Kommer att uppfyllas 
Ungdomsrådet hade ett informationsbord Håbo festadag 16 augusti 2014. De tog in 
synpunkter av förbipasserande ungdomar. 96 synpunkter kom in. Frågeställningen var, 
vad är dåligt i Håbo, vad behöver bli bättre och vad är bra? Listan på synpunkter skickas 
till partiernas gruppledare. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Antalet skolklassrepresentanter på ungdomsdemokratidagen ökar. 80% 80% 

12.4.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och 
fritidsaktiviteter 

 Uppfylls inte 
Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att uppfyllas. De resurser och 
prioriteringar som är gjorda 2014 har inte bidragit till att öka medborgarnas nöjdhet 
kring kulturverksamheten. 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna i Håbo kommun är mindre nöjda med 
kulturverksamheten än i genomsnittskommunen. 
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 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten enligt SCBs 
medborgarundersökning 55 61 

12.4.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

12.4.2.1 Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras. 

 Uppfylls inte 
Jämfört med tidigare medborgarundersökning har betygen för förtroende, information 
och möjlighet till påverkan blivit något lägre än våren 2013. Håbo kommun ligger dock 
fortfarande på genomsnittsvärden eller något över genomsnittsvärden för samtliga 
kommuner i landet. 

Ytterligare insatser har gjorts för att tillgodose medborgarnas informationsbehov i både 
tryckta och digitala kanaler, på både svenska och finska. En utökad kommunikation via 
exempelvis Facebook har lett till både god spridning av information, snabbhet och 
möjlighet till återkoppling. Att proaktivt arbeta med media har även bidragit till god 
synlighet i lokal och regional media. Den interna kommunikationen underlättas av det 
tidigare lanserade intranätet. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Förtroendet för Håbo kommun, enligt SCBs medborgarundersökning, 
ska förbättras ytterligare. 47 50 

 
Medborgarna i kommunen mer nöjda med kommunens information 
än vid föregående medborgarundersökning. 53 60 

 
Medborgarna upplever att möjligheten att påverka kommunen har 
ökat. 42 47 

12.4.2.2 Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en 
hög tillgänglighet 

 Uppfylls inte 
Medborgarundersökningen från våren 2014 visar att medborgarnas uppfattning om 
verksamheternas tillgänglighet och bemötande har tagit ett litet steg tillbaka från förra 
undersökningens framgång inom området. Håbo kommun bedöms dock fortfarande 
ligga på samma nivå som övriga kommuner. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Medborgarna upplever att kommunens bemötande och tillgänglighet 
har förbättrats. 55 63 

12.4.2.3 Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka. 

 Kommer att uppfyllas 
Håbo kommun ska erbjuda sina medarbetare goda anställningsvillkor. Dit hör att 
erbjuda trygga anställningsformer, att erbjuda heltidstjänster alternativt önskade 
sysselsättningsgrader inom äldreomsorgen, verka för hälsosamma arbetsplatser med god 
arbetsmiljö fysiskt, psykiskt och med en rimlig arbetsbelastning. För att kunna rekrytera 
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de bästa medarbetarna ska kompetensbaserad rekrytering tillämpas, 
kompetensutveckling till medarbetarna erbjudas, ledarprogram, aspirantutbildning och 
mentorprogram genomföras. 

Till och med den 31 augusti har andelen tillsvidareanställda ökat till 92 % och andelen 
heltidssysselsatta kvinnor ökat till 77,4 %. Sjukfrånvaron har ökat till totalt 6,3 % och 
andelen avslutade tillsvidareanställningar utgör 9,4 %. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Andel tillsvidareanställda ökar 92% 90% 

 Andel heltidsanställda kvinnor ökar. 77,4% 76% 

 Sjukfrånvaron minskar 6,3% 5% 

 Andel avslutade anställningar minskar 9,4% 10% 

12.4.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

12.4.3.1 Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
samhällsbygge som strävar efter hög tillgänglighet, trygghet och 
attraktivitet för alla. 

 Kommer att uppfyllas 
Vårt Håbo 2030 

Vårt Håbo 2030 är kommunens nya vision och antogs i mars 2014. Den nya visionen 
har fyra inriktningar som pekar ut riktningen för kommunens kommande utveckling. 
Vårt Håbo 2030 ska vara en tydlig strategisk utgångspunkt för organisationens styrning, 
målformulering och uppföljning. Enligt Vårt Håbo 2030 ska vi vara en aktiv part i 
Mälardalen, en Mälarkommun nära naturen, en levande småstad samt ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart. 

Bostadsförsörjningsprogram 

Under hösten 2014 antar kommunfullmäktige bostadsförsörjningsprogram, ett verktyg 
för den långsiktiga och strategiska planeringen och utvecklingen av bostäder i 
kommunen. Vårt Håbo 2030 har varit tongivande i arbetet med att ta fram 
bostadsförsörjningsprogramet. Programmet innehåller bland annat riktlinjer för hur 
bostadsbyggande och utveckling av det befintliga beståndet ska bli mer ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart. 

Uthållig kommun 

Håbo kommun deltar i det av Energimyndigheten finansierade projektet Uthållig 
kommun (2011-2014). Energimyndigheter genomför som en del i det arbete 
utbildningsinsatser för planerare i deltagande kommuner för att öka kompetensen för 
hur hållbarhetsaspekter kan komma in tidigt i planskedet. Projektet når sitt slut 2014. 

Miljöstrategi 
Under hösten 2014 antar kommunfullmäktige Miljöstrategi – strategi för ekologiskt 
hållbar utveckling i Håbo kommun. Miljöstrategin innehåller tre fokusområden: 
fossilbränslefri kommun, giftfri och resurseffektiv kommun och naturmiljöer med 
mångfald. Strategin blir vägledande för kommunens kommande hållbarthetsarbete. 

Testresenärer 

Delårsbokslut augusti 2014 40(130) 



Under hösten 2013 och våren 2014 genomförde Håbo kommun tillsammans med 
Landstinget Uppsala län ett testresenärsprojekt där bilpendlande anställda i Håbo 
kommun fick möjlighet att prova på kollektivtrafiken under en månad. 22 personer 
deltog. Kommunen och landstinget planerar ytterligare en insats under våren 2015. 

Kultur- och fritid 
En tydlig strategi för Håbo kommuns kultur- och fritidsliv saknas. Prioriteringar inom 
området görs vilket kommer att bidra till ett betygsindexet kan bibehållas snarare än 
öka. 

De genomförda och pågående åtgärderna ovan bedöms sammantaget göra att målet 
uppfylls. 

  

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
SCBs betygsindex över hur många invånare som rekommenderar 
vänner och bekanta att flytta till kommunen har ökat markant. Den 
höga nivån bibehålls 2014. 

65 68 

 
Betygsindexet i SCBs medborgarundersökning visar att invånarna 
blivit mer positiva till möjligheten att få ett arbete inom rimligt avstånd. 51 60 

 
SCBs medborgarundersökning visar att invånarna upplever att 
boendemöjligheterna i kommunen förbättrats. 56 60 

 
SCBs medborgarundersökning visar att invånarna känner sig mer 
trygga och säkra än  i föregående undersökning. 58 60 

 
Invånarna upplever att kultur- och fritidsmöjligheterna är bättre än i 
tidigare medborgarundersökningar. 54 58 

12.5 Viktiga förändringar och trender 

Personalavdelningen 
Kompetensförsörjningsfrågorna inom ett antal nyckelfunktioner har stått i fokus under 
året. De kommunala nyckelfunktioner som identifierats i ett gemensamt arbete med 
kommunerna i Uppsala län är bygglovshandläggning och miljö- och hälsoskydd, lärare i 
matematik, no och teknik, upphandlingsfunktion, kvalificerade handläggare inom 
tekniska yrken inklusive VA och socialsekreterare. Konkurrensen inom vissa av dess 
yrkesområden är stor och ställer särskilda krav på arbetsgivarna för att attrahera och 
behålla duktiga medarbetare. Samarbete kommunerna emellan inom vissa områden är 
ett sätt att underlätta situationen. 

Pensionsavgångarna är fortsatt stora i kommunerna. Speciellt kommer detta att gälla 
kommunala chefer bland annat inom skolan. För att klara den framtida 
chefsförsörjningen krävs bland annat fortsatta aktiva kompetensförsörjningsinsatser i 
form av aspirant- och ledarprogram. 

Det stadigt växande antalet äldre kommer att vara en av de stora utmaningarna både 
ekonomiskt och bemanningsmässigt för Sveriges kommuner. Allt fler äldre kommer att 
behöva hjälp med sin dagliga omsorg genom kommunernas försorg. Att få flera unga att 
välja utbildning och arbete inom äldre- och omsorgsverksamheterna kommer att ställa 
höga krav på kommunerna vad gäller bra arbetsvillkor och god arbetsmiljö. 

Sjukfrånvaron i Sverige och i Håbo kommun har varit i stigande under de senaste åren, 
efter att ha varit sjunkande under flera år. Aktiva och tidiga rehabiliterings- och 
anpassningsåtgärder till den enskilde medarbetaren i samarbete med kommunen och 
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företagshälsovården för att underlätta återgång till arbetet kommer att behövas för att 
påverka den stigande trenden. 

Plan och utvecklingsavdelningen 
Inflyttningen till Stockholm och Mälardalen fortsätter med ca 30-40 000 personer per 
år. 
Denna expansion kräver ett ökat behov av planering, infrastruktur och 
bostadsbyggande. 

Håbo kommun fortsätter att kopplas samman med Stockholm, dess kulturliv och 
arbetsmarknad och därmed intresset för planläggning och exploatering här. Den 
pågående markanvisningstävlingen Bålsta centrum kommer att utgöra en indikator för 
hur stort detta intresse är. 

Administrativa avdelningen 

IT-enheten 
Utbudet av verktyg för att störa datatrafiken och verktyg för dataintrång ökar. Det 
medför att vi måste avsätta mer tid och resurser för att begränsa skadorna av detta. 

Teknikutvecklingen inom e-hälsa kommer att ge vårdgivarna möjlighet att erbjuda 
vårdtagarna nya tjänster till en rimlig kostnad. 

Kansli 
Vilka trender i omvärlden finns det och hur påverkar det vår verksamhet? 
Generellt sett fortsätter digitaliseringen av information och utveckling av 
informationsteknik samt informationssystem. Det ställer krav på samtliga offentliga 
aktörer i Sverige. För kansliet innebär denna utveckling att det ställs större krav på 
öppenhet, transparens och flexibilitet i kommunens ärendehantering. 

Vilka konsekvenser får skeende inom samhälle, ekonomi och politik? 
Kommunallagen har ändrats med följden att kommunfullmäktige tillträder cirka två 
veckor tidigare än tidigare år. Likaså har kommunallagen ändrats avseende det partistöd 
som kommunen betalar till de politiska partierna. Det finns nu en möjlighet att inte 
betala ersättning för s.k. tomma stolar i fullmäktige. 

Vilken teknikutveckling öppnar eller stänger dörrar? 
För kansliet har den tekniska utvecklingen inom e-arkivsområdet inneburit att det nu 
finns möjligheter att arbeta med en s.k. digital ärendekedja. Där ärenden inkommer, 
handläggs och arkiveras helt digitalt. Det möjliggör kostnadsbesparingar i form av 
minskade lokalbehov för närarkiv och mellanarkiv. Det möjliggör också en enklare 
återsökning av information för såväl medarbetare som allmänhet. 

Upphandlingsavdelningen 
Regionförbundet i Uppsala län har sammankallt länets kommuner för att diskutera 
åtgärder tillväxt och vilka yrken som är viktiga för att klara målen. Upphandlare var ett 
av yrkena som bedömts vara av strategisk betydelse för tillväxten samtidigt som 
regionen kommuner kan konstatera att det finns en stor brist på upphandlare. Genom 
samarbetet har vissa beslut kommit fram bl.a. att skapa studentanställningar och ett 
regionalt kompetenscentrum. Håbo kommuns upphandlingschef har av regionförbudet 
blivit utsedd att ingå i en styrgrupp för regionens kompetenscentrum. 

Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping har även ansökt om att en utbildning 
till strategisk upphandlare ska ingå i yrkeshögskolan. Regionen kommuner har deltagit i 
utformningen av ansökan så att utbildningen anpassas till efterfrågan. 
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Upphandlingsenheten har anställt en civilekonom som är under utbildning till 
upphandlare på en traineetjänst under en avgränsad period. 

Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25) är ute på remiss. De nya 
reglerna innehåller både förändrar utifrån nya EU-direktiv men även förslag från 
regeringens utredning. Håbo kommun är inte utsedd till remissorgan. 

Ekonomiavdelningen 
Under året har ett arbete påbörjats kring kravspecifikation av ett nytt ekonomi- och e-
handelsystem. 

Kultur- och livsmiljö 

Vilka trender i omvärlden finns det och hur påverkar det vår verksamhet? 
Utvecklingen av sociala medier fortsätter och Kultur och livsmiljös verksamheter möter 
upp målgrupperna i flera av dessa. Målsättning är att möta kommuninvånare och 
besökare oavsett om det är i sociala medier, i den fysiska verksamheten så som 
bibliotek, fritidsgårdar, föreningsverksamhet eller arrangemang. 

Kommuninvånarna efterfrågar en ökad tillgänglighet av verksamhet och 
mötesplatser/anläggningar. Verksamheterna anpassar genom ett ökat och förändra 
öppethållande av verksamheter och biblioteket erbjuder 24-timmars online service. 

Bibliotek, fritidsgårdar och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa 
mötesplatser och arenor och som möjliggör en meningsfull fritid. Det ställer krav på 
flexibilitet och effektivt användande av anläggningarna. 

En våg av individuellt idrottsutövande så som triathlon, inlines, skidåkning m.m. har 
växt sig starkt och ökar ständigt. Det ställer andra krav på tillgänglighet och 
anläggningar. Behov av verksamhet anpassad för både killar och tjejer oavsett sexuell 
läggning och i olika åldersgrupper ökar. 

Besökarna har stora förväntningar på färdiga koncept och paketerade besöksmål vilket 
ställer nya krav på samordning och kompetens. 

Det finns i dag en drogliberal trend i samhället. Forskning visar att rökning ofta är 
inkörport till tyngre droger. 

Det förekommer intolerans för det som är främmande och olikt. Gränserna tänjs och 
toleransnivån för dessa åsikter ökar. 

Kunskaper om hur risker förebyggs samt kunskap om att göra en egen första insats, 
inom brand, första hjälpen samt akuta åtgärder vid en olycka är inte tillräckliga is 
amhället. Detta ökar kommunmedborgarnas känsla av trygghet. 

En viktig uppgift som avdelningen Kultur och livsmiljö har är att värna demokrati och 
människors lika värde. 

Teknikutveckling som öppnar och stänger dörrar? 
Allt fler av samhällets tjänster finns numera enbart i digital form och det underlättar för 
många men försvårar för andra. De som inte har tillgång till eller kunskaper om 
tekniken hamnar utanför. Behovet av att kunna hantera tekniska hjälpmedel och 
program ökar och biblioteket får ge allt mer hjälp med formulär, e-post mm. 

Utlåningen av e-medier ökar och ger en större mångfald av medietyper i verksamheten. 

Framtida utmaningar 
En helhetssyn på gestaltning av det offentliga rummet främjar livsmiljön. Genom att 
använda olika perspektiv kan förutsättningar för synergier och fördjupning skapas. 
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Kultur har ett värde i utvecklingen av det offentliga rummet som motor, utvecklande 
kraft och den bidrar till attraktionsvärde och identitet. Ett utvecklat kultur- och 
föreningsliv utgör grund för social hållbarhet de skapar trygghet och förtroende mellan 
människor. 

Trygghet och närmiljö 
Nedsläckta gatlyktor, brister i gallring av buskar och träd och dåligt stadsplanerade ytor 
med skrymslen och vrår skapar otrygghet i den offentliga miljön. Detta ökar kostnader 
för bland annat ökad skadegörelse- och tillgreppsbrott, klotter, langning och handel av 
droger och stölder av olika slag. 

Finskt förvaltningsområde 
Drivkraften för det finska förvaltningsområdets arbete i Håbo kommun står och faller 
med engagemanget i det finska samrådet men hittills har engagemanget varit gott. 
Frågor kring verksamhetsinriktning och prioriteringar har diskuterats på 
samrådsmötena. 

Utmaningen består i att anpassa verksamheten efter tilldelage resurser och önskemål. 
Samrådet är dock redan nu aktivt för att prioritera fram de viktigaste aktiviteterna. 

Kommunikation och service 
Ett av regeringens mål är att tillgängligheten och användbarheten till offentliga 
webbplatser ska öka. E-delegationen har därför tagit fram en vägledning för 
webbutveckling med riktlinjer som ska underlätta för organisationer att ta fram 
exempelvis webbplatser och e-tjänster som kan användas av så många som möjligt på 
ett så enkelt sätt som möjligt. Vägledningen är en vidareutveckling av den tidigare 24-
timmarsvägledningen. 

Medborgare ställer generellt sett allt högre krav på service, både under kontorstid och 
även utanför kontorstid. Stor efterfrågan på möjlighet till självservice genom tillgänglig 
information via hemsidan och e-tjänster. Kommunen förväntas i högre grad även vara 
aktiv i sociala medier, dygnet runt och alla dagar i veckan, för att besvara frågor. 

12.6 Plan för valfrihet och konkurrens 

Kommunstyrelsen har inte, och har heller inte planerat att, konkurrensutsätta några av 
sina verksamheter under 2014. 

12.7 Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har identifierat risker i organisationen och fastställt tretton 
internkontrollmoment för att minska riskerna. Arbetet med den interna kontrollen pågår 
enligt plan. Nedan redovisas genomförd internkontroll till och med delåret. Återstående 
kontrollmoment genomförs under slutet av året. 

Kontroll av att förvaltningarna upprättar rutiner för att kvalitetssäkra data som lämnas 
till andra myndigheter 
Kontroll kommer att utföras vid statistikutlämnande till andra myndigheter SCB m.fl. 
Diskussioner har även förts på kommunledningsgruppen om att förvaltningscheferna 
har en organisation och ansvariga personer för utlämnande av statistik till SCB, 
skolverket, socialstyrelsen m.fl. 

Kontroll av fakturahantering som avviker från kommunens regler 
Den månatliga rutinen för kontroll av leverantörsfakturor, resor och utbildning har 
gjorts i sin helhet (jan-maj) på miljö- och teknikförvaltningen, skolförvaltningen, 
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kommunstyrelseförvaltningen och bildningsförvaltningen. Samma kontroll på 
socialförvaltningen har utförts till och med april mån. I kontrollen har deltagarlistor 
saknas till en del transaktioner avseende resor och utbildning. Man kan då inte fastställa 
om rätt person attesterat transaktionen. I dessa fall har verksamheten kontaktats och 
kompletterande uppgifter har bifogats. Det har även förekommit att personer deltagit i 
utbildning som man själv attesterat. En attest har i dessa fall begärts in av överordnad 
chef. Det är ekonomens ansvar att bevaka ärendet tills det har åtgärdats av 
verksamheten. 

Kontroll av First Card har gjorts till och med maj. Även kontroll av transaktioner 
avseende representation har utförts för den gångna perioden. Det har funnits brister i att 
kvitton saknas till vissa fakturor. I dessa fall har kvitton begärts in och bifogats 
fakturan. I ett fåtal fall har inte kvitto inkommit och motsvarande belopp har dragits på 
lön. I kontrollen av First Card-fakturor har det även framkommit att en del personer inte 
justerar momsen på fakturan utifrån kvittot. Detta har i dessa fall påpekats till 
verksamheten. 
Kontroll av regelverk i brandvägg 
Kontinuerlig översyn av regelverket sker. Vissa regler justerade. Ny rutin för externa 
konsulter är införd. Ny brandvägg ska installeras under november. 

Kontroll av miljön i datahall 
Inga synliga brister i anläggningen. Larmrutinerna är inte testade. IT-enheten kommer 
att kontakta fastighetschef för att säkerställa larmrutiner. 

Kommunens avtalsdatabas jämförs med leverantörsfakturor 
Internkontroll har genomförts för första halvåret 2014. Avvikelser kunde noteras för 
direktupphandlingar på nämnderna. Upphandlingar kommer att genomföras. 
Upphandlingschefen har haft möten angående avvikelserna på respektive förvaltning 
och gått igenom internkontrollen. 

12.8 Drift- och investeringsredovisning 

Kommunstyrelsens budget för 2014 fastställdes till 102 524 tkr i december av full-
mäktige. För att underlätta jämförelse ingår de budgetförändringar för 2014 som full-
mäktige väntas godkänna i juni, i kolumnen budget 2014. Följande förändringar avses: 

- Överföring från KS förfogande till miljö- och tekniknämnden för hyra landstingshuset 
1550 tkr (beslut KS) 

- Överföring av kommunikatörer från olika förvaltningar till 
kommunikationsavdelningen KS, 616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, kommunikatör och administratör mm från miljö- och 
tekniknämnden till kansli 552 tkr, kommunikationsavdelningen 307 tkr och till plan- 
och utvecklingsavdelningen 1 741 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av 1000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade kostnader i 
samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans lokaler mm (beslut KS 7 
april) 

- Överföring av 100 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning KS. Nytt 
beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 
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- Överföring av 300 tkr från plan- och utvecklingsavdelningen till 
kommunikationsavdelningen för satsning på e-tjänster. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till Skoklosters 
bygdegård från KS förfogande år 2014, vilket inte ingår i budgetjusteringen eftersom 
beloppet är både oklart till sin storlek och tillfälligt. 

Kommunstyrelsens budget för 2014 uppgår därmed till 103 190 tkr. 

12.8.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Kommunfullmäktige -694 -910 -440 -910 0  

Valnämnd -16 -299 252 -299 0  

Stöd till politiska partier -900 -930 -711 -930 0  

Revision -934 -972 -558 -972 0  

S:a övergripande verksamheter -2 544 -3 111 -1 457 -3 111 0  

       

Kommunstyrelsen -2 115 -2 025 -1 325 -2 025 0  

KS förfogande 0 -2 000 -0 -1 130 870 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskott -192 -173 -68 -153 20  

Personal och förhandlingsutskott -7 -7 -4 -7 0  

Pensionärsråd -89 -85 -61 -85 0  

Handikappråd -65 -84 -38 -84 0  

Vigselavgift 22 20 17 20 0  

S:a kommunstyrelsen -2 446 -4 354 -1 479 -3 464 890  

       

Kommundirektör -1 569 -3 050 -1 087 -2 505 545  

Projekt ungdomssatsning -2 535 -2 625 -1 486 -2 625 0  

Medlemsavgifter -2 569 -2 575 -1 550 -2 375 200  

Räddningstjänst -16 200 -17 540 -11 693 -17 540 0  

Säkerhet 0 0 25 -258 -258  

S:a  Kommundirektörens stab -22 873 -25 790 -15 791 -25 303 487 2 

       

Kansli -3 214 -3 591 -2 252 -3 569 22  

IT-enheten -8 242 -9 287 -5 048 -9 287 0  

Upphandlingsenheten -2 683 -3 004 -1 930 -2 978 26  

Ekonomienheten -7 337 -7 083 -5 688 -7 514 -431  

Försäkringar -539 -1 600 -527 -1 150 450  

S:a administrativa avdelningen -22 015 -24 565 -15 446 -24 498 67 3 

       

Kommunikation -3 251 -4 003 -2 368 -4 063 -60  

Kontaktcenter -2 283 -3 263 -1 988 -2 840 423  
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Kafé Håbo -2 156 -448 -542 -588 -140  

Vaktmästeri/tryckeri -1 102 -1 480 -1 192 -1 605 -125  

S:a  kommunikation och service -8 792 -9 194 -6 090 -9 096 98 4 

       

Plan- och utvecklingsavdelning -5 706 -4 910 -3 521 -6 060 -1 150  

S:a plan och utvecklingsavdelning -5 706 -4 910 -3 521 -6 060 -1 150 5 

       

Personalavdelning -3 677 -4 051 -2 676 -4 051 0  

Löneenheten -2 425 -2 495 -1 735 -2 599 -104  

S:a  personalavdelning -6 102 -6 546 -4 410 -6 650 -104 6 

       

Kultur och livsmiljö -1 529 -2 289 -2 165 -2 725 -436  

Vänortsverksamhet -90 -100 -113 -115 -15  

Kulturverksamhet -1 297 -1 434 -664 -1 489 -55  

Bibliotek -6 601 -6 789 -4 346 -6 789 0  

Fritidsverksamhet -13 788 -14 109 -9 677 -13 889 220  

S:a kultur och livsmiljö -23 305 -24 721 -16 964 -25 007 -286 7 

       

Summa -93 784 -103 191 -65 158 -103 189 2  

       

Exploatering och reavinst 1 493 0 1 890 1 890 1 890 8 

12.8.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. KS förfogande + 870 tkr 
Till kommunstyrelsens förfogande fanns 5 000 tkr. Det har använts till hyra 
landstingshuset 1550 tkr, ökade kostnader i samband med Läraskolans övertagande av 
Mansängsförskolans lokaler mm 1000 tkr, nattvandring/projekt ungdomssatsning 
100 tkr och personalfest i oktober 350 tkr. Återstår 2 000 tkr men då har hänsyn inte 
tagits till beslutat maximalt bidrag 330 tkr till Skoklosters bygdegård. KS väntas besluta 
att överföra 596 tkr till Tillståndsnämnden för kundförlust samt har beslutat om 160 tkr 
till Miljö- och tekniknämnden för investering i säkerhet för landstingshuset, vilket ska 
föreslås KF. För att täcka underskott för kommunstyrelsen får återstående budget till 
förfogande inte användas, utan måste lämnas som överskott. 

2. Kommundirektörens stab +487 tkr 
Bidraget från myndigheten för statlig beredskap är väsentligt lägre än föregående år och 
kostnaderna har inte hunnit anpassas. Överskott på kommundirektörens stab täcker detta 
underskott samt underskott på Kultur- och livsmiljö. Överskott även på 
medlemsavgifter eftersom Leader-projektet gör uppehåll detta år. 

3. Administrativa avdelningen +67 tkr 
En personalavveckling finansieras med överskott på försäkringar. 

4. Kommunikation och service + 98 tkr 
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Överskott på grund av obudgeterad ersättning från VA- och avfallsverksamheten för 
kontaktcenter. 

5. Plan- och utvecklingsavdelningen - 1 151 tkr 
En halvtidstjänst som kommunekolog vakanshålls vilket finansierar underskott på 
kultur- och livsmiljö, +211 tkr. Tjänst som vattenstrateg har varit vakant till och med 
juli, +300 tkr. Överskott på från exploateringar har budgeterats på plan- och 
utvecklingsavdelningen med 1 mkr men bokföringen sker på verksamheten reavinst, 
varför motsvarande underskott redovisas här. Detaljplaner har inte färdigställts i 
beräknad takt, arbetet har prioriterats på Logistik Bålsta och Bålsta centrum. Det medför 
att intäkter för planavgifter inte inkommer i år, underskott 440 tkr. 

6. Personalavdelningen - 104 tkr 
På grund av långvarig arbetsbelastning på lönefunktionen förstärks enheten under tre 
månader med en tjänst. 

7. Kultur och livsmiljö -286 tkr 
Avvikelser från personalbudgeten har uppstått på grund av personalförändringar. 

Håbo kommuns sommarjobb för ungdomar har lagts på avdelningen. Den ökade 
kostnaden påverkar personalbudgeten men finansieras med intäkter från övriga 
förvaltningar. 

8. Exploatering och reavinst +1 890 tkr 
Prognosen baseras på utfallet hittills och består huvudsakligen av reavinst vid 
försäljning av f d förskolan Humlan. Resultat från Logistik Bålstaexploateringen är inte 
inräknad eftersom den inte genomförts än. 

12.8.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Voteringsutrustning 0 -150 0 0 150 1 

Ärendehanteringssystem -306 -1 694 -44 -364 1 330 2 

Kontaktcenter 0 -50 0 0 50 3 

Inventarier IT-enheten -1 048 -1 601 -1 002 -1 601 0  

KS övergripande gemensamt -348 -200 -29 -200 0  

Biblioteket -73 -294 -105 -294 0  

Gem lokaler BCJF -304 -165 -133 -165 0 4 

Stationshuset 0 0 -1 328 -1 328 -1 328 5 

Övergran 6:6, anslutn VA -111 0 0 0 0  

Summa -2 190 -4 154 -2 641 -3 962 192  

12.8.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1. Voteringsutrustning 
Investeringen avvaktar för att se om ärendehanteringssystemet kan hantera detta. 
Medlen bör överföras till kommande år. 
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2. Ärendehanteringssystem 
692 tkr i budget har överförts från föregående år och den totala budgeten är 1 692 tkr. 
Huvuddelen av det treårigaprojektets utgifter infaller år 2015 och återstående budget, 
1 330 tkr, bör överföras dit. 

3. Kontaktcenter 
Investeringen i den sista arbetsplatsen blir betydligt mindre än beräknat och bokförs 
därför som driftkostnad. Här blir det överskott. 

4. Gemensamma lokaler BCJF 
165 tkr har överförts från föregående år för bland annat skyltsystem på BCJF. 

5. Stationshuset 
Som ett led i exploateringen av Bålsta centrum har stationshuset förvärvats av Håbohus 
AB, varför motsvarande underskott, 1 328 tkr, kommer att redovisas i bokslutet. 

 

13 Överförmyndarnämnden 

13.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och har ett tydligt 
myndighetsansvar. I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämnden alltid från ett 
medborgarperspektiv och en politisk styrning som sker inom berörda lagars utrymme. 
Nämndens uppdrag bygger dock huvudsakligen på kommunfullmäktiges beslut om 
inriktning, verksamhet och ekonomi, vilket gör att nämnden verkar utifrån de resurser 
som kommunfullmäktiga har tilldelat nämnden. 

Överförmyndarnämnden ansvarar för handläggning av överförmyndarärenden i Håbo 
kommun och driver sin verksamhet enligt uppdrag från kommunfullmäktige. 

13.2 Årets händelser 

I nämndens verksamhet har från 1 september tillsatts en verksamhetssamordnare som 
tillika är handläggare. 

Det har under året kommit fler ensamkommande flyktingbarn till kommunen för vilka 
god man har tillsatts. 

Ett arbete med att förbättra rutiner i verksamheten och samarbetet med andra 
myndigheter har påbörjats. 

13.3 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 
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13.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

13.3.1.1 Beträffande barn och ungdomar har överförmyndarnämnden som 
målsättning att säkerställa rättssäkerheten och motverka eventuell 
rättsförlust för denna grupp. 

 Kommer att uppfyllas 
I relation till detta mål har överförmyndarnämnden arbetat bland annat med att utöva 
tillsyn över föräldrar och vårdnadshavare, vilka har barn och ungdomar som har egna 
ekonomiska och/eller rättsliga intressen. 

13.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

13.3.2.1 Överförmyndarnämnden har som mål att upprätthålla rättsäkerheten för 
dem svaga och utsatta kommuninvånarna, samt säkerställa bästa 
resultat och kvalitet i sina arbeten utifrån gällande lagstiftning och 
invånarnas behov av och krav på välfungerande verksamhet. 

 Kommer att uppfyllas 
Den förstärkning som gjorts på enheten innebär bättre förutsättningar för att möta både 
huvudmän och gode män/förvaltares behov av rättssäker handläggning och stöd i 
utförandet av uppdraget. 

13.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

13.3.3.1 Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rättssäkerheten för 
målgruppen. 

 Kommer att uppfyllas 
Överförmyndarnämndens verksamhet förstärker rättsäkerheten för målgruppen genom 
rekrytering och utbildning av fler ställföreträdare. 

  

13.4 Viktiga förändringar och trender 

Den stora förändringen under året är det ökande antalet ensamkommande flyktingbarn. 

Blickar man framåt kan konstateras att det ökande antalet äldre i Håbo kommun 
kommer att medföra att fler och fler kommer att behöva en ställföreträdare framöver. 
Det ställer krav på verksamheten i form av rekrytering, fortbildning och stöd till gode 
män och förvaltare 

13.5 Intern kontroll 

Det har påbörjats ett arbete i verksamheten med att förbättra rutiner kring handläggning 
och delegation samt nämndrutiner. Det handlar bl a om en ökad transparens och 
tydlighet gentemot ställföreträdarna och en tydlig delegationsordning. 
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13.6 Drift- och investeringsredovisning 

13.6.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Överförmyndare -1 098 -1 121 -800 -1 121 0  

13.6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Överförmyndarnämnden redovisar en prognos enligt budget. 

 

14 Tillståndsnämnden 

14.1 Sammanfattning 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista augusti är att utfall och prognos för 
helår ska lämnas samt att eventuella avvikelser mot budget ska kommenteras. Dessutom 
ska uppföljning av mål och aktiviteter göras. Tillståndsnämnden har upprättat 
delårsuppföljning per 31 augusti 2014 enligt anvisningarna från kommunstyrelsen. 
Bedömningen är att tillståndsnämnden förväntas hålla budget i balans. 

Tillståndsnämnden och dess förvaltning bygg- och miljö startade upp i en ny 
organisation från och med den 1 januari 2014. Nämnden har då från och med 
verksamhetsåret 2014 fått utökat ansvar, bland annat med det totala budgetansvaret 
gällande förvaltningens verksamhet. Tillståndsnämnden har dessutom 
arbetsgivaransvaret och är därmed huvudansvarig för en god arbetsmiljö inom bygg- 
och miljöförvaltningen. 

Den budget för 2014 som den nya organisationen har fått sig tilldelad är netto 9.2 mkr, 
och det kan konstateras att verksamheten kan bedrivas på ett betryggande sätt inom den 
ramen. Dock finns det en del osäkerhet av mindre omfattning i budgeten kring 
uppskattning inom några övergripande administrativa kostnader, som kan komma att 
behöva justeras. Orsaken till detta är att det var svårt att uppskatta delar av den nya 
förvaltningens kostnader inför första verksamhetsåret. Motsvarande kostnader hade i 
tidigare organisation tagits centralt på miljö- och teknikförvaltningen. Avsikten är att 
under hösten göra en omfördelning av medel från miljö- och tekniknämnden till 
tillståndsnämnden.  

Delårsuppföljningen visar på ett i stort sett förväntat utfall både vad gäller kostnader 
och intäkter och den prognos som kan läggas för hela verksamhetsåret är att 
förvaltningens budget totalt sett kommer att kunna innehållas. Detta förutsätter dock att 
den kundförlust som har uppstått i och med ett äldre ärende från 2012, där nytt beslut 
har fattats som medfört nedsatt storlek på sanktionsavgift, kommer att kunna täckas på 
annat sätt. Diskussion om detta har förts med kommunstyrelseförvaltningen, och 
tillståndsnämnden tar i september upp ett ärende med hemställan till kommunstyrelsen 
om täckning av sagda kundförlust. 

Vad gäller förvaltningens investeringsram om 15 tkr så har ett överskridande redan skett 
beroende på att behovet av inköp av datorer visat sig vara större än vad budget 
egentligen tagit höjd för. 
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14.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Tillståndsnämnden har från och med januari 2014 till uppgift att fullgöra kommunens 
myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och miljöområdet samt ansvara för de kart- 
och mättekniska uppgifterna i kommunen, geografiska informationssystem, 
adressärenden, lägenhetsregister samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Inom ramen för uppdraget arbetar nämnden för att uppnå dels en hållbar utveckling 
genom att minska påverkan på miljön och människors hälsa, dels säkra livsmedel i 
kommunen. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked, anmälan och 
strandskydd inom ramen för gällande lagstiftning inom plan- och bygglagen, 
miljöbalken och angränsande lagstiftning. 

Inom miljöområdet ansvarar nämnden för prövning och tillsyn enligt en mängd olika 
lagar, till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska 
produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall och producentansvar med mera. 

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter inom såväl bygg- som 
miljöområdet. Tillsyn och kontroll innefattar alla typer av åtgärder som 
tillsynsmyndigheten har rätt och ibland också skyldighet att vidta, i syfte att säkerställa 
att lagens mål och grundläggande bestämmelser efterlevs och att domar och beslut som 
meddelats med stöd av lagen följs. Tillsynen är förebyggande, kontrollerande och 
uppföljande. 

Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän 
intressebevakning inom verksamhetsområdena samt information och rådgivning till 
invånare, byggherrar, företag och verksamheter. Nämnden har inom sitt 
verksamhetsområde ansvar för den fysiska miljöns utveckling från estetisk, kulturell 
och teknisk synpunkt. 

14.3 Årets händelser 

Att bygg- och miljöförvaltningen i januari 2014 startade upp som helt ny förvaltning 
och med ny förvaltningschef är en viktig händelse värt att nämna. Efter genomförd 
omorganisation har personal tillhörande berörda verksamhetsområden samlokaliserats 
och påbörjat sin resa med att kitta samman förvaltningen, hitta sin gemensamma kultur 
och bygga upp den gemensamma inre administrationen. Tillståndsnämnden har därmed 
fått ett utökat ansvar med personal- och budgetansvar för hela verksamheten. 

Håbo kommun ska liksom flertalet kommuner i landet införa ett nytt höjddatasystem, 
RH 2000. Under perioden har arbetet med att förbereda och sedan utföra avvägningar i 
södra delen av kommunen i stort sett slutförts. Till hjälp i projektet hade förvaltningen 
under sommaren två projektarbetare under drygt fem veckor. De utförde alla mätningar 
i Bålsta tätort. 

Under perioden har ett antal utåtriktade aktiviteter skett i syfte att underlätta kontakt och 
dialog med invånare och företagare. Under våren höll bygglovavdelningen så kallat 
Öppet Hus vid fyra kvällar. Över 100 besökare som tog tillfället i akt att ställa frågor 
eller lämna in sin ansökan. Under en helg i slutet av april deltog miljöavdelningen 
tillsammans med VA-enheten i en kampanj, inom Svenskt Vattens ramverk, för att 
förmå hushållen att tvätta bilen på en biltvättanläggning med eget reningsverk. Aktivt 
samarbete hölls då med ett par av biltvättanläggningarna i kommunen. 

Ett par aktiviteter särskilt riktade mot kommunens företagare har genomförts. Vid ett 
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frukostmöte i Håbo Marknads regi fick förvaltningen tillfälle till att närmare presentera 
sin verksamhet, samtidigt som företagare efter mötet kunde få svar på sina frågor. Vid 
Håbomässan den 16 augusti deltog förvaltningen, och gensvaret var stort. Det var 
många som passade på att lyfta upp frågor och ta reda på information, bland annat om 
de så kallade Attefallshusen. 

Ambitionen med att få återkoppling på förvaltningens verksamhet har fortsatt genom 
den "kundundersökning" som Håbo kommun sedan flera år tillbaka deltar i inom ramen 
för Stockholm Business Alliance. Nytt för i år är att enkäten går ut till alla som fått ett 
myndighetsbeslut eller haft ett tillsynsärende. Tidigare år var undersökningen enbart 
riktad mot företagare. För bygg- och miljöförvaltningens del är det "kunder" som fått 
beslut från bygg- eller miljösektorn som fått säga sitt. Ett första resultat vid juni visar på 
en klar tendens att kommunen klättrar uppåt i rankingen vad gäller det Nöjd-Kund-
index som kommunerna använder som jämförelse. 

14.4 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 

14.4.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

14.4.1.1 Barn och unga ska ges ökad delaktighet och kunskap om bygg- och 
miljöförvaltningens verksamhet. 

 Kommer att uppfyllas 
Avsikten är att vid ett par tillfällen informera barn och ungdomar om hur det är att 
arbeta i en kommun och vilka arbetsuppgifter som utförs inom bygg- och 
miljöförvaltningen. Tanken är att sprida kunskap om vad bygg- och miljöförvaltningen 
arbetar med och i förlängningen locka ungdomar till den här typen av tekniska 
arbetsområden. Rektorn på en skola har visat intresse av detta, och avsikten är att få till 
ett upplägg under hösten. 

Bedömningen är att målet ska kunna uppfyllas innan årets slut. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Informationstillfällen 0 2 

14.4.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

14.4.2.1 Skapa en trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god 
dialog med medborgare och företagare. 

 Kommer att uppfyllas 
Förvaltningen har för avsikt att genomföra ett studiebesök hos en annan kommun för att 
hämta inspiration. Det ska vara en kommun som har utmärkt sig för exempelvis bra 
medborgardialoger, bra e-tjänster eller någon annan positiv satsning. Planering pågår för 
ett besök i Örebro kommun under oktober månad. Örebro kommun blev 2013 utsedd till 

Delårsbokslut augusti 2014 53(130) 



Årets kvalitetskommun av Sveriges Kommuner och Landsting. Förutom förvaltningens 
möjlighet att ta del av och bli inspirerad av hur en annan kommun arbetar kan en 
gemensam aktivitet främja gemenskapen inom den nya förvaltningen. 

Ett sätt att bidra till att öka förtroendet för Håbo kommun har bedömts vara att bjuda in 
medborgare och företagare till träffar där tillfälle ges att ställa frågor och få svar direkt. 
Därför har det under våren varit fyra kvällar då bygglovavdelningen haft så kallat Öppet 
Hus. Dessa var välbesökta. Vid ett frukostmöte i Håbo Marknads regi gavs liknande 
tillfälle gentemot företagare. Dessutom deltog förvaltningen på Håbomässan i augusti. 
Sammantaget bidrar dessa utåtriktade aktiviteter till att bygga upp ett gott förtroende för 
Håbo kommun. 

Målet för Öppet Hus är uppfyllt, och bedömningen gällande studieresa är att det ska 
kunna uppfyllas innan årets slut. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Studieresa 0 1 

 Öppet Hus 5 1 

14.4.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

14.4.3.1 Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och 
vattenresurser i kommunen. 

 Kommer att uppfyllas 
I syfte att än bättre stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och 
vattenresurser i kommunen är bedömningen att ge medarbetare utbildning inom 
planfrågor med hållbarhetsfokus. Några medarbetare har redan deltagit på utbildning 
inom den ramen. En större intern förvaltningsövergripande utbildning främst kring 
vattenvårdsfrågor planeras ske under hösten. 

Bedömningen är att målet kommer att kunna bli uppfyllt innan årets slut. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Ökad kompetens inom natur- och vattenvårdsfrågor 3 5 

14.5 Viktiga förändringar och trender 

Förändringar i plan- och bygglagen  
Från och med den 2 juli 2014 infördes en del nyheter i plan- och bygglagen gällande 
nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Syftet med ändringarna är att 
förenkla regelverket och säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och 
hållbart sätt. Åtgärder som bygglovbefriades var tillbyggnad av bostadshus upp till 15 
kvm, takkupor under vissa förutsättningar samt komplementbyggnad eller 
komplementbostadshus om högst 25 kvm, så kallat "Attefallshus". Ambitionen med just 
Attefallshus är att ge möjlighet att under lite enklare former tillskapa fler bostäder. Även 
om dessa åtgärder är bygglovbefriade så krävs ändå bygganmälan och byggnationen får 
inte påbörjas utan startbesked. Under juli-augusti är det cirka 20 anmälningar som har 
inkommit. Drygt hälften av ärendena handlar om tillbyggnad till bostadshus (ofta 
inglasning av uteplats), och nio ärenden har rört komplementbyggnad varav ett beslut 
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utgörs av beviljat bostadshus som komplementbyggnad. 

Energismart byggande 
Bygg- och miljöförvaltningen har haft i uppdrag att noga följa det arbete som Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, har drivit i frågan om energikraven i byggandet. SKL 
har haft som ambition att hitta smarta vägar för att främja byggande av energisnåla 
bostäder, och att kommunerna ska kunna ställa krav på byggherren för att kunna bygga 
energisnålare är vad regelverket kräver. SKL lade till regeringen fram en 
rekommendation för hur kommunerna skulle kunna ställa sådana ambitiösa krav. Dock 
fanns en uppfattning att kommunala energikrav ger dyrare bostäder, och mot den 
bakgrunden har regeringen valt att stoppa s.k särkrav från kommunerna gällande 
energikrav utöver Boverket Byggregler, BBR. Fr.o.m 2015-01-01 gäller en ändring i 
PBL (8 kap. 4 §a) som säger att alla nya byggnader ska uppfylla BBR vad gäller 
energihushållning, och kommunens krav därutöver blir utan verkan. Kraven i BBR 
uppdateras kontinuerligt och har nyligen skärpts något, men kraven är fortfarande långt 
från standarden för näranollenergibyggnad eller passivhus. 

Vatten 
Attraktiva, tillgängliga och ekologiskt väl fungerande vattenmiljöer är en förutsättning 
för hållbar samhällsutveckling. Vatten är det viktigaste livsmedlet och en förutsättning 
för allt liv. Vatten bidrar med en rad ekosystemtjänster som fiske, mat, fågelskådning, 
bad, båtliv och andra upplevelser. Kraven på vårt vatten har under senare år ställs allt 
högre inte minst i Ramdirektivet för vatten inom EU-samarbetet. För att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten behöver Håbo kommun utveckla en strategisk 
vattenplanering med helhetssyn över vattnets väg, ha ett gott samarbete över 
förvaltningar och över kommungränser, samt ställa höga krav på verksamheter som på 
olika sätt påverkar kommunens vatten. Under perioden har diskussion förts mellan 
berörda förvaltningar hur ett strategiskt arbete kring detta ska läggas upp. En tids- och 
aktivitetsplan tar form under hösten. 

E-tjänster 
För att ytterligare förbättra för invånare och företagare läggs fokus på att utveckla fler e-
tjänster inom Håbo kommun. Fler möjligheter till självservice för att uträtta olika 
ärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplattor 
ger invånaren bättre tillgång till den service som efterfrågas. Självservice ska fungera 
när som helst på dygnet och vara oberoende av kontorstider och telefontider. E-tjänsten 
för att söka bygglov, Mitt Bygge, har funnits sedan drygt ett år och vartefter tjänsten blir 
känd så används den alltmer. Förvaltningen har under perioden på olika sätt 
marknadsfört tjänsten mer aktivt. Den enklaste typen av självservice är ett elektroniskt 
formulär som går att fylla i och skicka in direkt via webben. Därför har under perioden 
arbete pågått med att göra om en del blanketter för att kunna fungera som e-tjänst. Till 
exempel har blanketten för ansökan om bostadsanpassningsbidrag anpassats och nästa 
på tur är ansökan om värmepump. Ett annat exempel är ett webbformulär som har lagts 
upp för att enkelt kunna rapportera om misstänkt matförgiftning. 

14.6 Plan för valfrihet och konkurrens 

Tillståndsnämnden har inte tagit beslut om någon Plan för valfrihet och konkurrens. 
Däremot ingick nämndens verksamhetsområden i den plan som Miljö- och 
tekniknämnden antog för åren 2012-2014. Eftersom merparten av Tillståndsnämndens 
verksamhet handlar om myndighetsutövning konstaterades i planen att det inte var 
aktuellt med någon typ av konkurrensutsättning inom bygg- och miljöområdet och inte 
heller inom bostadsanpassning. Däremot lades som förslag att under 2014 utreda 
möjligheterna för konkurrensutsättning gällande mät- och kartverksamheten. Detta är 
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dock inte något som Tillståndsnämnden ännu har prioriterat. 

14.7 Intern kontroll 

Tillståndsnämnden godkände en plan för intern kontroll i april 2014. Mot bakgrund av 
att bygg- och miljöförvaltningen är ny som förvaltning fanns inte sedan tidigare någon 
egen plan för intern kontroll att följa upp och redovisa gällande föregående år. Årets 
plan för intern kontroll innehåller ett 15-tal områden som identifierats som angelägna att 
särskilt följa upp. Några av de mest angelägna områdena är: 

• Bisysslor, uppdatera förteckning gällande personalens eventuella bisysslor 
tillsammans med beslut om godkännande. 

• Avtalstrohet, säkerställ att inköp sker från upphandlade leverantörer. 
• Arbetsmiljöarbete, ta fram en plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för den 

nya förvaltningen. 
• Avslut av gamla ärenden, se till att gamla ärenden avslutas korrekt i 

ärendehanteringsprogrammen. Ärenden ska inte ligga öppna längre än 
nödvändigt. 

• Effektivisera och kvalitetssäkra handläggning gällande olovliga bygg- och 
strandskyddsärenden. 

• Se över de nyckeltal och volymmått som används för att jämföra verksamheterna i 
syfte att finna smarta och adekvata jämförelser.    

Planen för intern kontroll stäms av underhand på ledningsgrupp och kontorsmöten. I 
samband med årsbokslutet kommer en detaljerad uppföljning ske gentemot 
tillståndsnämnden. 

14.8 Volymer och nyckeltal 

14.8.1 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
August

i 2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 76 95 38 52 95 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 23 22 20 11 22 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 61 100 39 26 50 

Antal nya enskilda avloppsanläggningar 29 30 22 14 25 

Antal ärenden per handläggare  160 110 118 160 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v (%)  90  97 95 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en 
vecka (%) 

 95  93 95 

Andel påbörjade värmepumpsansökningar inom 
en vecka (%) 

 90  100 90 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 

Detta volymtal visar hur många livsmedelsanläggningar som har inspekterats. I Håbo 
kommun finns totalt 120 livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen har tillsyn över. 
Anläggningarna är av olika storlek och innebär därför olika stora risker ur 
livsmedelssynpunkt. Stora anläggningar med större risker får tillsynsbesök varje år, 
medan mindre anläggningar med mindre risker får tillsynsbesök med glesare intervall. 
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Under 2014 planeras att 95 livsmedelsanläggningar ska få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 

Detta volymtal visar hur många tillstånds- samt anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter som har fått tillsyn. I Håbo kommun finns tio tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter samt 26 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. De 
verksamheter som innebär störst risk ur miljösynpunkt får tillsynsbesök varje år, och 
mindre verksamheter med mindre risker ur miljösynpunkt får tillsynsbesök med glesare 
intervall. Under 214 planeras totalt att 22 tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga 
verksamheter ska få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 

Detta volymtal visar hur många enskilda avloppsanläggningar som har fått tillsyn. I 
Håbo kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar. Det är ett tidskrävande 
arbete att gå igenom alla dessa anläggningar för att bedöma om de klarar lagstiftningens 
krav. Planeringen för denna tillsyn är därmed långsiktig och miljöavdelningen satte 
ursprungligen upp som mål att 100 enskilda avlopp ska få tillsyn under 2014. Då 
inspektörstjänsten som utför avloppstillsyn har varit vakant under en period av året samt 
att ordinarie handläggare har varit tjänstledig under en del av året, och har varit ersatt av 
en ny handläggare med viss upplärningstid så kommer avdelningen inte att klara det 
uppsatta målet. Mer troligt är att ca 50 avlopp kommer att få tillsyn. 

Antal nya enskilda avloppsanläggningar 

Att anlägga en ny enskild avloppsanläggning kräver tillstånd från miljöavdelningen. Nu 
när miljöavdelningen har börjat bedriva aktiv tillsyn av äldre anläggningar och löpande 
ställer krav på undermåliga anläggningar kommer anläggandet av nya 
avloppsanläggningar att öka. Från januari till augusti 2014 har miljöavdelningen fått in 
14 tillståndsansökningar för nya enskilda avloppsanläggningar. Ökningen av nya 
anläggningar har inte blivit så hög som miljöavdelningen har räknat med. Det innebär 
att avdelningen under 2015 kommer att få arbeta ännu mer aktivt med att följa upp äldre 
ärenden där åtgärdskrav har ställts. 

Antal ärenden per handläggare 

Från januari till augusti 2014 har miljöavdelningen påbörjat 482 ärenden. Detta 
motsvarar 118 ärenden per handläggare då avdelningen under denna tidsperiod har 
bestått av 4,1 handläggare i genomsnitt. Ordinarie handläggarresurser på avdelningen är 
4,5. 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v (%) 

Miljöavdelningen har som mål att 90 % av avdelningens inspektionsrapporter ska vara 
expedierade senast tre veckor efter att inspektionen utfördes. Från januari till augusti 
2014 har avdelningen sänt 107 inspektionsrapporter varav 104 av dessa skickades inom 
tre veckor från inspektionstillfället. 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en vecka (%) 

För klagomålsärenden har miljöavdelningen som mål att i 95 % av ärendena ska 
störningskällan kontaktas inom en vecka, samt att den som klagar ska få återkoppling i 
sitt ärende inom en vecka. Från januari tillaugusti 2014 har avdelningen fått in 28 
klagomålsärenden, varav 26 återkopplades samt fick påbörjad handläggning inom en 
vecka. 
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Andel påbörjade värmepumpsansökningar inom en vecka (%) 

Miljöavdelningen har som mål att 90 % av inkomna värmepumpsansökningar ska få 
påbörjad handläggning inom en vecka. Från januari till augusti 2014 har avdelningen 
fått in tio värmepumpsansökningar varav alla påbörjade att handläggas inom en vecka. 

14.8.2 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 88,5 100 49 81 120 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 41 80 72 54,4 80 

Handläggningstid, veckor 3 4 3 3 4 

Kundnöjdhet, anges i % nöjda kunder för 2013 
av alla tillfrågade, och i NKI-tal för 2014 

66 80 80 71 80 

Antal beslut, st 292 300 143 196 320 

Antal överklagade beslut, st 2 5 4 4 5 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Produktiviteten per årsarbetare visar på statusen för ärendebalansen. Antal ärenden 
tycks fortlöpande öka jämfört med 2013, men eftersom jämförbara nyckeltal och 
statistik har omarbetats är det svårt att jämföra dessa värden innan årsresultatet är klart. 
Dessa nyckeltal är baserade på avdelningens 3,6 årsarbetare för 2014. Produktiviteten 
per årsarbetare uppvisar en ökning jämfört både med 2013 års siffror och 
delårsresultatet för mars 2014. 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 

I denna siffra ligger alla bygglovrelaterade beslut, men också de nya startbeskeden för 
anmälningspliktiga Attefallsåtgärder. Ärendemängden har ökat sedan de nya 
Attefallsreglerna började gälla fr o m 2/7 2014. För dessa åtgärder räknas antalet nya 
beslut i form av lämnade startbesked. Målet för helår 2014 ligger kvar på 80 beslut per 
årsarbetare. 

Handläggningstid, veckor 

Avdelningens mål på ett genomsnitt av 4 veckors handläggningstid är oförändrad. Det 
finns dock 3,5% ärenden som av olika anledningar når en längre handläggningstid än 
den lagreglerade perioden på tio veckor. Många enklare ärenden ligger på ca 2 veckors 
handläggning medan mer komplicerade kan nå upp till 6-7 veckor. Ett snitt på tre 
veckor handläggningstid är jämfört med andra kommuner i regionen en mycket låg 
siffra. Byggavdelningen har under våren haft fyra kvällar med "Öppet hus", där 
handläggare och arkitekt tagit emot småhusägare och andra fastighetsägare för att svara 
på frågor om byggande och bygglov. Bygglovavdelningen arbetar aktivt med att nå ut 
med information om krav på korrekta ansökningshandlingar som ett led i att korta ned 
handläggningstiderna. Under hösten planeras internutbildning genomföras med 
kommunens andra tekniska avdelningar om bygglovprocessens olika delar och lagkrav. 

Kundnöjdhet, anges i % nöjda kunder för 2013 av alla tillfrågade, och i NKI-tal 
för 2014 

Siffran bygger på den senaste NKI-rapporten från Stockholm Business Alliance, SBA, 
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som följer den nya modellen med ett bredare urval där både företag och privatpersoner 
ingår. Mätperioden omfattar tiden från januari - juni. Kundnöjdheten är svår att jämföra 
direkt med 2013 års siffra eftersom den räknades i procent av antalet tillfrågade. För år 
2013 visade enkätresultatet att 66% var nöjda eller mer än nöjda med handläggningen. 
För 2014 har SBA utfört en annan typ av kundundersökning där resultatet angetts till 71 
i en skala 0-100, där alla tal över 70 är ett mycket bra betyg. För 2013 utfördes en 
mindre omfattande undersökning riktad till enbart företag, som gav motsvarande tal 53 
för bygglovs verksamhet. Sammantaget visar dessa siffror att utvecklingsarbetet inom 
Bygglov har gett resultat. Byggavdelningen ska vidare utveckla samarbetet med 
Kontaktcenter så att direkta byggrelaterade frågor i större utsträckning kan hanteras 
direkt med sakkunniga svar. Mailboxen "Bygglov" töms kontinuerligt av handläggare 
och besvaras omgående om det är möjligt. 

Antal beslut, st 

Under 2013 var de beslut som undersöktes i Bygglovsalliansens enkät 292 till antalet 
för Håbo kommun, vilket var en ökning från 2012 års siffror om 246 st beslut. Under 
2014 förväntas antalet beslut ligga på nästan 320 st. 

Antal överklagade beslut, st 

Liksom för 2013 räknar förvaltningen med att rättsäkerheten bibehålls och att 
förhållandevis få ärenden överklagas. Länsstyrelsens beslut i överklagade ärenden är en 
viktig mätning på om tillståndsnämndens beslut står sig och inte upphävs av 
länsstyrelsen. 

14.8.3 Stab 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Bostadsanpassning, kr/invånare 117 109 77 56 109 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgick för verksamhetsåret 2013 till 117 
kr/invånare, vilket var förknippat med ett överskridande av budget. Verksamhetsåret 
2014 ligger budget på en nivå om 109 kr/invånare. Redovisningen av utfall per sista 
augusti visar på en nivå om 56 kr/invånare. Det finns dock ett flertal pågående ärenden 
som tillsammans summerar drygt 40 kr/invånare. Det innebär att det inte finns mycket 
utrymme kvar av årets budget. Förutsättning för att klara lagd årsbudget är att nya 
ärenden som inkommer under årets sista tertial inte är så många och inte heller så 
kostsamma. I annat fall finns risk för överskridande. 

Under senare år har en trend varit att alltfler ärenden blir relativt kostsamma. En 
förklaring till det är att ärenden med hiss- och andra lyftanordningar blir allt vanligare. 
En jämförelse med föregående år visar redan för 2014 en ökning av kostnadsvolymen 
för hiss- och lyftanordningar med drygt 60 %. I takt med att det blir fler tekniska 
installationer ökar också bidragsvolymen för reparation av sådan kvalificerad teknisk 
utrustning. Reparationerna uppvisar en ökning med drygt 50 % jämfört med föregående 
år. 
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14.9 Drift- och investeringsredovisning 

14.9.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Tillståndsnämnden -189 -189 -118 -189 0  

Nämndsekreterare -37 -42 -21 -42 0  

Summa Nämndverksamhet -226 -231 -139 -231 0  

       

BMF-stab 0 -1 045 -743 -1 000 45  

Bostadsanpassning -2 801 -2 792 -1 609 -2 837 -45  

Mät, kart och GIS -1 451 -2 101 -1 161 -2 101 0  

Summa -4 252 -5 938 -3 513 -5 938 0  

       

Byggavdelningen -407 -863 -969 -863 0  

       

Miljöavdelningen -2 109 -2 168 -956 -2 168 0  

Summa Tillståndsnämnden -6 994 -9 200 -5 577 -9 200 0  

Intäkter och kostnader 

Verksam-
het 

Bud-
get In-
täkter 

Budget 
Kost-
nader 

Bud-
get 

Sum
ma 

Utfall 
aug In-

täkter 

Utfall 
aug 

Kost-
nader 

Utfall 
Sum

ma 

Prog-
nos in-

täkter 

Prog-
nos 

kost-
nader 

Prog-
nos 

sum-
ma 

Nämnd-
verksamhet 

0 231 231 0 140 140 0 231 231 

Stab 0 1 045 1 045 0 743 743 0 1 000 1 000 

Bostads-
anpassning 

0 2 792 2 792 0 1 610 1 610 0 2 837 2 837 

Mät, kart 
och GIS 

790 2 891 2 101 547 1 708 1 161 790 2 891 2 101 

Summa 790 6 959 6 169 547 4 201 3 654 790 6 959 6 169 

          

Byggavd. 2 825 3 688 863 1 914 2 883 969 2 825 3 688 863 

Miljöavd. 1 308 3 476 2 168 1 082 2 038 956 1 155 3 323 2 168 

Summa 4 923 14 123 9 200 3 543 9 122 5 579 4 770 13 970 9 200 

14.9.2 Kommentarer till driftredovisning 

Utfallet fram till och med den 31 augusti och med prognos fram till årsskiftet ligger 
totalt sett inom förväntad budget och pekar inte på någon större avvikelse. Den 
prognosen förutsätter dels att nämnden erhåller kompensation för den kundförlust som 
uppstått i ett ärende kring byggsanktionsavgift, dels att omfördelning görs mellan miljö- 
och tekniknämnden och tillståndsnämnden. Den sistnämnda avser övergripande 
administrativa kostnader som var svåra att uppskatta inför start av den nya 
förvaltningen. Därför planeras en justering göras utifrån en anpassning av utfallet på 
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dessa centrala kostnadsposter på respektive nämnd. 

Vad gäller intäkterna inom såväl bygg, miljö och kart/mät/GIS förväntas budgeterad 
intäktsnivå kunna innehållas. Det finns en osäkerhet i kostnadsnivån vad gäller 
bostadsanpassningsbidrag, där prognosen är beroende av hur många nya ärenden som 
inkommer september-december och inte minst hur kostsamma de blir. 

Förvaltningen har haft en tjänst inom GIS-området vakant under fyra månader, vilket 
medfört att det finns uppdrag som inte haft möjlighet att verkställas. Det kan möjligen 
innebära att kostnadsbilden vid årets slut blir något lägre än budget. Men än är det för 
tidigt att lägga fast. 

14.9.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Datorer Bygg- och miljöförvaltningen 0 -15 -20 -20 -5 1 

14.9.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1. Datorer Bygg- och miljöförvaltningen 
Förvaltningens budget för inköp av datorer har överskridits med 5 tkr redan under årets 
första månader. Detta förklaras av att behovet av nya datorer har varit större än 
beräknat, dels beroende på ny förvaltningschef till vilken dator inköpts, dels har det 
krävts utbyte av datorer för att kunna bedriva arbetet effektivt. 

 

15 Bildningsnämnden 

15.1 Sammanfattning 

Bildningsnämndens prognos visar på ett överskott på 470 tkr för 2014. 

Fridegårdsgymnasiets prognos visar på ett litet underskott på 34 tkr och särgymnasiets 
prognos redovisar ett underskott på 141 tkr vilket till största delen kan förklaras av att 
en extern elev har slutat. 

Vuxenutbildningen förväntas gå med ett underskott på 133 tkr vilket främst kan 
förklaras med ökade personalkostnader och minskade statliga bidrag. 

Musikskolan förväntas hålla budget. 

15.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Bildningsnämndens ansvarsområde innehåller från och med första juli 2013; gymnasie-
utbildning, vuxenutbildning, kommunal musikskola och bildningsförvaltningen. En-
heten Fridegårdsgymnasiet består av gymnasieutbildning inom verksamhetsspåret Fride, 
verksamhetsspåret Kämpe inriktad mot neuropsykiatrisk problematik och gymnasie-
särskolan. Inom rektorsområdet finns också kommunal vuxenutbildning och särvux. 

Bildningsförvaltningen har 130 medarbetare och cirka 1 250 elever inom sina 
verksamheter. Bildningsförvaltningen administrerar också de drygt 475 elever som är 
folkbokförda i Håbo men som har valt skolor i andra kommuner. 
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15.3 Årets händelser 

Fridegård 
Verksamhetsspåret Fride har startat idrottsklasser i årskurs 1 i samverkan med en 
idrottsallians i Håbo. Ca 40 elever har denna inriktning och fördelas på två av skolan 
program, Ekonomi- och samhällsprogrammet. 

En ny organisation för Introduktionsprogrammen (IM) har inletts ht -14. För att stödja 
elever som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram och som behöver läsa in 
ämnen från grundskolan och även påbörja kurser på gymnasiet, sker en samverkan 
mellan Fride och Kämpe. 

Ett högre antal ensamkommande flyktingungdomar har lett till att gymnasiet startat 
Språkintroduktion inom IM. Ungdomarna bor framförallt i Ekolsund och på Biskops 
Arnö. 

Viktiga händelser under läsåret som kan lyftas fram är de fina utmärkelserna i UF 
regionalt och deltagandet i SM. UF-företagen deltog även i en internationell mässa i 
Riga i april. Under hösten åkte några av Ekonomiprogrammets elever och lärare med på 
skolans studieresa till Bryssel. Inom Samhällsprogrammet har elever genomfört en 
Finlandsresa (två lärare, 10 elever Sa11b), Norgeresa (två lärare, 15 elever Sa11b), 
Brysselresa (3 lärare, 16 elever från Sa11 och Sa12), resa i världskrigens spår (2 lärare, 
11 elever Sa11s). 

Vuxenutbildningen har erbjudit 21 kurser, knutna till block, vilka samläses med 
gymnasieskolans elever samt 32 kurser knutna till gymnasieskolans program. 

454 elever har sökt till Håbo vuxenutbildning och 244 elever har sökt utbildningar hos 
andra kommuner/utbildningsanordnare. På grundläggande nivå har 31 elever deltagit i 
vår undervisning samtidigt som Håbo har haft sex elever som läst kurser hos andra 
kommuner. 

Tack vare det statliga bidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå har 
35 elever beviljats att läsa någon form av yrkesutbildning i annan kommun. 

Det har varit ca 30 elever på Kämpe IM och ca 60 elever på Kämpe GY. Det arbetar 19 
pedagoger, två specialpedagoger, 6 assistenter, 1 SYV och 1 kurator/beteendevetare. 
Inför det nya läsåret genomfördes en omorganisation på Kämpe. Arbetslaget delades i 
två tydligare spår: Kämpe för gymnasiestudier och IM för uppläsning av grundskolan. 
Delningen innebär att båda arbetslagen i fortsättningen arbetar med ny och tydligare 
struktur, förhållningssätt och rutiner. Det innebär också att arbetslagen, både Kämpe och 
IM, under senare delen av våren arbetat med utveckling av gruppkonstellationer och nya 
samarbetsformer. Omorganisationen har lett till att respektive arbetslag kommer att 
kunna ge bättre stöd och högre kvalitet i utbildning och socialt arbete till den mer 
specifika målgrupp av elever som de inriktat sig mot. 

Gymnasiesärskolan med verksamhet Sjövägen erbjuder elever med utvecklingsstörning 
fyra nationella program. Programmet för fordonsvård och godshantering, programmet 
för Administration handel och varuhantering, programmet för hantverk och produktion 
samt programmet för Samhälle natur och språk. Skolan har haft en elev under läsåret 
som läst på de nya programmen. Detta läsår har medfört arbete med ny läroplan GYS13. 
Under läsåret har det varit 11 elever i verksamheten på Sjövägen, 8 från egna kommun-
en samt 3 från annan kommun. Det har i verksamheten varit 5,75 pedagoger anställda. 

Gymnasiesärskolan med verksamhet Lyktan bedriver individuellt anpassad 
verksamhetsträning för elever som p.g.a. sina förutsättningar och/eller 
utvecklingsstörningar inte anses klara den ordinarie gymnasieskolan. Verksamheten 
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omfattar ämnena kommunikation och socialt samspel, verklighetsuppfattning och 
omvärldskunskap, estetisk verksamhet, idrott och hälsa samt vardagsaktiviteter. 
Verksamheten ska genomsyras av att möta varje enskild elev utifrån dennes unika 
förutsättningar och önskemål, samt kunna erbjuda likvärdig utbildning oavsett kön, 
sociala förhållanden eller funktionhinder. Under läsåret har det varit åtta elever på 2,5 
pedagoger, fyra elevassistenter samt två personliga assistenter. 

Musikskola 
Trots att antalet ämneskurselever varit högre än någonsin växer kön till verksamheten. I 
de nya ämnena Teaterlek samt Teater/ Musikal finns ett stort intresse vilket gjort att 
antalet platser fyllts direkt. 

Musikskolan kommer att kollektivansluta alla ämneskurselever till RUM 
(Riksförbundet Unga Musikanter). Detta ökar elevernas möjlighet att delta i olika 
nationella festivaler och musikläger. Det stadsbidrag per inskriven elev som utgår kan 
också användas för att finansiera resor i samband med lägeraktiviteter. 

15.4 Nationella skolresultat 

Elever folkbokförda i Håbo kommun har förbättrat sin måluppfyllelse mellan åren 2012 
och 2013. Vid jämförelse med riket ligger eleverna nu något över riksgenomsnittet vad 
gäller meritvärdet. Siffrorna för 2014 är ännu inte publicerade. 

Genomsnittligt 
meritvärde 2012 2013 

 Riksgenomsnittet Folkbokförda 
Håbo kommun 

Riksgenomsnittet Folkbokförda 
Håbo kommun 

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
genomsnitt 

13,8 13,2 13,8 13,9 

Medelmeritpoängen för elever på Fridegårdsgymnasiet var denna vår 12,9. Våren 2013 
var medelmeritpoängen 11,8. Våren 2012 var medelmeritpoängen 12, våren 2011 var 
den 12,8 och våren 2010 var medelmeritpoängen 11,8. 

Under vårterminen 2014 nådde 90 av 109 avgångselever gymnasieexamen och i och 
med det nya gymnasiet 2011 uppnådde 83 högskolebehörighet. Procentuellt motsvarar 
det: 

• Vårterminen 2014 nådde 83 % slutbetyg och 76 % högskolebehörighet 
• Vårterminen 2013 nådde 91 % slutbetyg och 75 % högskolebehörighet 
• Vårterminen 2012 nådde 77 % slutbetyg och 66 % högskolebehörighet 

Ungdomar folkbokförda i Håbo ligger sämre till än rikets genomsnitt när det gäller att 
fullfölja sina studier inom fyra år med sina 72 procent vilket är under rikets 77 procent. 
Ingen förbättring kan ses mellan åren 2012 och 2013. Siffrorna för 2014 är ännu inte 
publicerade. 

Anledningen är idag okänd men faktorer som kan påverka kan vara om elever väljer att 
byta program under studietiden eller avbryter studierna av någon anledning. I Håbo 
finns relativt goda möjligheter att få arbete som ung, vilket kan vara en orsak till att fler 
ungdomar här väljer arbete före studier, jämfört med andra kommuner där 
ungdomsarbetslösheten är högre. Även den relativt höga andel elever som går på 
Kämpe-enheten påverkar resultatet. 
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Fullföljande av 
studier 2012 2013 

 Riksgenomsnittet Folkbokförda 
Håbo kommun 

Riksgenomsnittet Folkbokförda 
Håbo kommun 

Gymnasieelever 
som fullföljer sin 
utbildning inom 4 
år, andel i procent 

77,6 72,3 77,2 72,0 

15.5 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 

15.5.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

15.5.1.1 Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens 
val av gymnasieskola/vuxenutbildning. 

 Kan ej bedömas  
Under höstterminen 2014 antogs 107 elever folkbokförda i Håbo på Fridegårdsgym-
nasiets fyra program; Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhälls-
vetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 48 elever från Håbo kommun antogs på 
ovanstående program på andra skolor. Detta ger en procentuell andel till Fridegårds-
gymnasiet på 69 % vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året. I 
en enkät genomförd av gymnasieantagningen ansåg hela 89 % att det råder god stäm-
ning på skolan. Lika stor andel kan rekommendera Fride till andra elever. 91 % anser att 
lärarna är kunniga i sina ämnen och 83 % uppger att de får extra stöd när de behöver. 

Håbo vuxenutbildning har under året 2014 kunnat erbjuda kurser till prioriterade 
grupper, antingen i egen regi eller genom köp av plats av annan utförare. Däremot är 
efterfrågan hög från flera andra grupper som vill läsa på vuxenutbildningen och där har 
behovet inte kunnat bemötas fullt ut. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Andelen elever, av det totala antalet, som väljer nationella program 
som erbjuds på Fridegårdsgymnasiet, ska välja Fride och Kämpe. 69% 75% 

 Vuxenutbildningen ska kunna erbjuda kurser till prioriterade grupper 100% 100% 

15.5.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och 
fritidsaktiviteter 

 Kommer att uppfyllas 
Den obligatoriska musikleken steg 1 för 6-åringar startar som planerat i Skokloster 
under ht-14. Detta skall ses som ett pilotprojekt som utvärderas efter 1 år. Meningen är 
att kunna erbjuda samtliga 6-åringar kursen fr.o.m. ht-15. 

Av de elever som avslutat Musiklek steg 3 under vårterminen-14, har samtliga valt en 
ämneskurs i sång/ instrument inför ht-14. Samtliga elever har blivit antagna till sina 
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förstahandsval vilket innebär en måluppfyllelse på 100 %. 

Inom övriga ämneskurser når vi inte upp till 80 %. Framför allt på piano, sång och gitarr 
är väntetiden längre. Åtgärder som gruppundervisning sång, storgrupp gitarr och från 
ht-14 gruppundervisning piano minskar till viss del kötiderna. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Musikskolan ska kunna erbjuda undervisning till alla som söker 
ämneskurs efter avslutad musiklek 100% 100% 

 
Musikskolan ska kunna erbjuda ämneskurs inom ett år till de barn och 
unga som står i musikskolans kö 75% 80% 

15.6 Viktiga förändringar och trender 

Fridegård 
Elevkullarna i gymnasieåldern är mycket lågt vilket påverkar underlaget för 
gymnasieskolan. I hela landet är det färre antal elever som söker yrkesförberedande 
program – en anledning är att de programmen inte längre per automatik ger 
grundläggande behörighet till högskolan. Detta kan innebära att gymnasiet fått fler 
elever till de högskoleförberedande programmen. Antalet elever skrivna i Håbo 
kommun som ht 2014 valt att studera på yrkesförberedande program är ca 40 % jämfört 
med ca 54 % till de högskoleförberedande programmen. Detta bidrar till att 
Fridegårdsgymnasiet inte kan ta emot samtliga av kommunens gymnasieungdomar, 
eftersom vi endast erbjuder högskoleförberedande program. 

Musikskola 
Håbo musikskola hanterar 650 ämneskurselever samt ca 400 i kö.  Teknikutvecklingen 
på musikområdet sker snabbt och det kommer ständigt nya programvaror och appar som 
underlättar kommunikationen mellan pedagog och elev. Det ställer stora krav på 
pedagogerna som ständigt måste uppdatera sina kunskaper. Gitarr- och 
sångundervisning i storgrupp finns som alternativ sedan 1 år tillbaka i musikskolan. Fler 
elever kommer på detta sätt in i verksamheten och köerna minskar då till viss del. I riket 
är trenden att musik/kulturskolorna ser över sina avgifter. Trenden att ombilda 
musikskolor till kulturskolor och därigenom öka kursutbudet håller i sig. 

15.7 Plan för valfrihet och konkurrens 

Bildningsnämnden antog 2012 en ny plan för hur valfrihet och konkurrens ska utvecklas 
inom nämndens verksamheter. Kundvalssystemet inom gymnasieskolan är idag väl 
utbyggt. En reform av gymnasiesärskolan har införts från och med 2013 som bland 
annat innebär ökad valfrihet även för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
Bildningsförvaltningen har informerat och synliggjort de ökade möjligheterna för 
kommunens medborgare. 

15.8 Intern kontroll 

Den plan för internkontroll som följts vid årets kontroller fastställdes av 
Bildningsnämnden under våren 2014 och innehåller följande kontrollmoment: 

• Kontrollera om de leverantörer som vi använder har anslutit sig till e-handel 
• Att de avtal som är upphandlade följs 
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• Kontrollera om upphandling sker utanför avtal 
• Kontrollera registrerade handlingars väg till arkivet 
• Kontroll av kommunikationen mellan musikskolan och elever/föräldrar 
• elever/föräldrar 

Kontrollerna inom de fyra första områdena har genomförts förvaltningsövergripande, 
eftersom kontrollmomenten valts utifrån att de överensstämmer med skolnämndens plan 
för internkontroller inför nämndsammanslagningen. Det sista området rör musikskolan 
och är specifikt för bildningsnämnden. 

Uppföljningen visar att det skett en godtagbar utveckling inom samtliga områden. 

15.9 Volymer och nyckeltal 

15.9.1 Gymnasieskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Elevantal Fride 326 307 313  315 

Elevantal Kämpe 83 96 85  103 

Elevantal Fride, sälj 31 26 25  36 

Elevantal Kämpe, sälj 31 44 32  43 

Elevantal köp 514 496 468  475 

Kostnad per elev Fride, kr 86 322 76 300   76 000 

Kostnad per elev Kämpe, kr 202 096 203 500   190 000 

Kostnad per elev snitt egen regi, kr 109 817 106 500   104 000 

Årsarbetare undervisning 42,5 42,4 43,4  43,3 

Årsarbetare undervisning Fride 26,6 23,9 27,5  25,92 

Årsarbetare undervisning Kämpe 15,9 18,4 15,9  18,3 

Antal lärare per 100 elever 9,6 9,5 9,2  9,7 

Antal lärare per 100 elever Fride 8,2 7,8 8,8  8,2 

Antal lärare per 100 elever Kämpe 19,2 19,3 18,1  17,9 

Kr per såld plats Fride 71 016 74 900   71 900 

Kr per såld plats Kämpe 244 436 250 200   245 600 

Kr per såld plats snitt 157 726 180 200   166 000 

Kr per köpt plats (interkommunal 
ersättning) 

100 241 106 200   109 500 

Elevantal Fride 

Under våren 2014 gick den sista årskursen ut från Fordonsprogrammet och Handels- 
och administrationsprogrammet på Fride. Fordonsprogrammet lades därefter ned och 
Handels- och administrationsprogrammet tog inte in några nya elever under hösten 
2014. 

Satsningen med idrottsklass på programmen SA och EK har bidragit till ett ökat 
elevantal under hösten och skolan har nu två klasser på dessa program i årskurs 1. 

Frides IM har flyttat till Kämpe under hösten. IM språk har tillkommit med ca 13 elever 
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under hösten. 

Elevantal Kämpe 

Elevantalet på Kämpe har nått sitt tak på 75 gymnasieelever. Tidigare tak var 100 
inklusive IM Kämpe. 

Från och med hösten 2014 skedde en sammanslagning av Kämpe IM och Fride IM till 
att kallas endast IM med Kämpes arbetssätt. Ungefär 45 elever går på IM vilket medfört 
ökat antal elever på Kämpe från och med höstterminen, ca 120 elever totalt. 

Elevantal Fride, sälj 

Ökningen av elever från annan kommun beror på satsningen på idrottsklasser från och 
med höstterminen. 

Elevantal Kämpe, sälj 

Kämpe fortsätter att växa och intresset från annan kommun är fortsatt högt vilket i 
prognosen ger en ökning av elever från och med höstterminen. 

Elevantal köp 

Färre elever förväntas söka skolor i annan kommun vilket ger en sänkt prognos. 

Kostnad per elev Fride, kr 

Kostnaden per elev avviker inte från budget. 

Kostnad per elev Kämpe, kr 

Kostnaden per elev på Kämpe sjunker jämfört med budget vilket dels kan förklaras med 
att de IM-elever som inte är lika resurskrävande flyttar till Kämpe från och med hösten 
vilket även sänker snittkostnaden per elev. 

Kostnad per elev snitt egen regi, kr 

Snittkostnaden per elev förväntas sjukna något vilket beror på ökade elever från och 
med hösten. Ett flertal externa elever har genererat mer intäkter till skolan som har täckt 
upp för de utökade personalkostnaderna på höstterminen. Sammanslagningen av IM har 
även möjliggjort ett effektivare utnyttjande av befintlig personal där vissa pedagoger 
även arbetar med satsningen på studietorget. 

Årsarbetare undervisning 

Antal årsarbetare är något högre än budgeterat. Fler pedagoger har anställts inför 
höstterminens utökning av elever. 

Årsarbetare undervisning Fride 

På Fride har antalet årsarbetare ökat vilket kan förklaras med utökningen med 
ytterligare klasser inom ekonomi och samhällsvetenskap på grund av idrottsklasserna 
samt språkintroduktionen som startade under hösten. 

Årsarbetare undervisning Kämpe 

Antalet årsarbetare på Kämpe förväntas bli enligt budget. 
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Antal lärare per 100 elever 

Jämfört med budgeten är antalet lärare per 100 elever något högre. En förklaring är 
satsningen på studietorget men även att alla elever på IM numer läser i enlighet med 
"Kämpepedagogik" vilket medför att lärartätheten för forna IM Fride ökat något. 

Kr per såld plats Fride 

Intäkten per elevplats är något lägre än budgeterat då det i budgetsiffrorna finns intäkt 
för IM Fride på helår vilket har en högre peng än de nationella programmen. Under 
hösten har vi fler elever från andra kommuner som läser de nationella programmen på 
Fride vilket ger en lägre peng per elev. 

Kr per såld plats Kämpe 

På Kämpe har intäkten för såld elevplats sjunkit något jämfört med budget vilket beror 
på en utökning av elever på de nationella programmen på Kämpe vilket medför en 
genomsnittligt lägre elevpeng än för de elever som läser IM Kämpe. 

Kr per köpt plats (interkommunal ersättning) 

Kostnaden per köpt plats ökade jämfört med budget vilket till stor del beror på att 
alltfler elever som väljer andra skolor än Fridegårdsgymnasiet i större utstäckning väljer 
yrkesinriktade skolor som kostar mer per plats. 

15.9.2 Gymnasiesärskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Elevantal egen regi 20 21 22  19 

Elevantal sälj 7 8 8  8 

Elevantal köp 3 3 4  4 

Kostnad per elev egen regi 472 000 450 500    

Årsarbetare undervisning 7,7 5,7 7,6  7,72 

Lärare per 100 elever 38 27,14 34,6  41 

Kr per såld plats 431 086 425 500   468 800 

Kr per köpt plats 259 100 388 000   310 900 

Elevantal egen regi 

Gymnasiesärskolans elevantal är något lägre än budgeterat beroende på att en elev valt 
studieuppehåll samt att en elev valt att inte påbörja sina studier. 

Elevantal sälj 

Antal elever från andra kommuner är i antalet detsamma som i budget. Det är fler elever 
under höstterminen än under vårterminen. 

Elevantal köp 

Jämfört med budget har ytterligare en elev valt särgymnasium utanför Håbo under 
höstterminen. 
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Lärare per 100 elever 

Lärartätheten ökar på gymnasiesärskolan vilket beror på det lägre elevantalet än tidigare 
beräknat. 

15.9.3 Musikskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Musikskola nettokostnad per invånare 
6-15 år, kr 

1 487 1 612   1 628 

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr 

Under 2014 har budgeten utökats jämfört med tidigare år. 

15.10 Drift- och investeringsredovisning 

Bildningsnämndens budget för 2014 fastställdes till 110 436 tkr i december av 
fullmäktige. Under våren gjordes en omfördelning av budgeten avseende flytt av 
kommunikatör från BN till KS, 108 tkr. Bildningsnämndens nya budget för 2014 är 
110 328 tkr. 

I samband med delårsuppföljningen i mars har även en genomgång gjorts av lokalerna i 
Fridegård. Genomgången visar att gymnasieskolan har en för hög hyreskostnad i sin 
budget jämfört med vad kostnaden är för de lokaler de faktiskt använder till gymnasie-
verksamhet. Budgeten och utfallet avseende lokaler för den skolpengfinansierade 
gymnasieskolan har därför rättas till med 970 tkr för budgetåret 2014. 

15.10.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Bildningsnämnd -148 -276 -78 -205 71  

Nämndadministration -160 -172 -132 -190 -18  

Förvaltningsledning -2 195 -1 779 -845 -1 506 273  

Summa ledning -2 503 -2 227 -1 055 -1 901 326 1 

Gymnasieskola centralt -30 304 -31 613 -21 208 -32 248 -635  

Fridegårdsgymnasiet -5 741 0 -1 460 -34 -34  

Interkommunal ersättning -51 846 -53 679 -32 917 -51 966 1 713  

Summa gymnasieskola -87 891 -85 292 -55 585 -84 248 1 044 2 

Gymnasiesärskola egen -6 423 -6 015 -4 404 -6 038 -23  

Gymnasiesärskola, köp -777 -970 -501 -1 088 -118  

Summa gymnasiesärskola -7 200 -6 985 -4 905 -7 126 -141 3 

Grundvux -735 -828 -504 -755 73  

Gymnasial vuxenutbildning -2 488 -2 843 -1 951 -2 833 10  

Särvux -1 156 -1 003 -739 -1 107 -104  

Svenska för invandrare, SFI -2 017 -2 262 -1 511 -2 374 -112  
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Summa vuxenutbildning -6 396 -6 936 -4 705 -7 069 -133 4 

Uppföljningsansvar -235 -265 -128 -198 67  

BCJF Övrigt 0 -3 454 -2 723 -4 147 -693 5 

Allmän kulturverksamhet -68 -71 -35 -71 0  

Musikskola -4 165 -4 620 -3 180 -4 620 0  

Kultur i skolan -456 -478 -196 -478 0  

Summa musikskolan -4 689 -5 169 -3 411 -5 169 0 6 

Summa Bildningsnämnden -108 914 -110 328 -72 512 -109 858 470  

 

15.10.2 Kommentarer till driftredovisning 

1 Summa ledning (+ 326 tkr) 
Överskottet beror på lägre personalkostnader än väntat på förvaltningsledningen. 

2 Summa gymnasieskola (+ 1 044 tkr) 
Kostnaden för gymnasieskola förväntas bli lägre än budgeterat främst på grund av att 
fler elever började på Fridegårdsgymnasiet, både interna och externa elever, jämfört 
med budget. Detta ger ökade intäkter för försäljning av elevplatser och lägre kostnader 
för köp av plats i annan skola. Däremot förväntas kostnaden för elevernas SL-kort öka 
med tanke på ökat antal elever på egna gymnasiet. 

Fridegårdsgymnasiet förväntas gå med ett underskott på 34 tkr. Vid årets början låg 
besparingskravet på 405 tkr vilket nu är inhämtat genom ökade elevintäkter för 
idrottsklass och IM-språk. I prognosen för gymnasieskola finns även förväntade 
engångsinvesteringar inför uppstarten av idrottsklassen. 

3 Summa gymnasiesärskola (- 141 tkr) 
Gymnasiesärskolans prognos är något försämrat vilket beror på att en extern elev som 
skulle ha startat HT-14 nu valt att inte börja i skolan alls. Ytterligare en elev har haft 
studieuppehåll hela våren vilket resulterat i lägre intäkter än väntat. 

4 Summa vuxenutbildning (- 133 tkr) 
Vuxenutbildningen förväntas gå med ett underskott framförallt på grund av ökade kost-
nader för undervisning på Komvux, ökade ledningskostnader på Särvux samt en stor 
osäkerhet kring den statsfinansierade ersättningen för de asylsökande eleverna på SFI. 

5 Summa BCJF Övrigt (- 693 tkr) 
BCJF övrigt förväntas gå med ett underskott beroende på ökning av vaktmästarkostnad 
för åtgärder som inte är direkt relaterade till gymnasieskolans verksamheter samt en 
utökning av bland annat underhållskostnader och ronderingskostnader. Café Fridegård 
förväntas också gå med ett underskott. 

6 Summa musikskolan (+ 0 tkr) 
Musikskolan förväntas hålla budget. 
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15.10.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Gymnasieskola, investering enl nedan  622 80 622 0  

15.10.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Under året 2014 planerar gymnasieskolan att investera: 

• Laboratoriematerial 100 tkr 
• IT-material 100 tkr 
• Datorer 150 tkr 
• Skolmöbler 172 tkr 
• Presentationsmaterial 100 tkr 

 

16 Skolnämnden 

16.1 Sammanfattning 

Skolnämnden redovisar delårsbokslut per augusti 2014, där driftredovisningens 
helårsprognos visar underskott om 5 570 tkr och investeringsredovisningens 
helårsprognos är i balans. 

Underskottet består liksom tidigare, av tilläggsbelopp och övriga medel för barn i behov 
av särskilt stöd samt att verksamheterna har svårt med anpassning till budget i balans. 
Barn och utbildningsförvaltningens åtgärdsförslag för att nå budget i balans återfinns i 
den beslutade handlingsplanen för perioden 2013-2015. Inför nämndens sammanträde i 
juni presenterades en rad förslag på effektiviseringar för att minska förvaltningens totala 
kostnader. Skolnämnden antog inte dessa förslag utan gav förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med mer långsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans 2015. Så snart 
budgetarbetet på verksamhetsnivå är klart kommer förvaltningen att föreslå åtgärder om 
bedömningen är att problem med budget kvarstår inför 2015. För att minimera 
underskottet måste i så fall verksamheter inom skolnämndens ansvarsområde avvecklas 
eller minskas 2015. Eftersom merparten av budgeten består av personalkostnader 
kommer detta att leda till uppsägning av personal 2015. 

Inkommen begäran från Läraskolan om kompensation för 2013 års underskott är under 
utredning och ingår inte i redovisat underskott. Inte heller ingår eventuell kompensation 
för 2014 års underskott. 

16.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Barn- och utbildningsförvaltningen följer den av Skolnämnden beslutade handlingsplan 
2013-15. Åtgärderna i planen syftar till att förvaltningens verksamheter ska komma i 
ekonomisk balans senast 2015. Under våren 2014 genomfördes en minskning av antalet 
personal inom förskola och skola. För att inte behöva säga upp ca 18 personer bildades 
en pool där dessa tillsvidareanställda fanns till förfogande inför höstterminen 2014. En 
rad vakanser har sedan lett till att endast någon enstaka person finns kvar på listan och 
fullgör uppdrag ute i verksamheten i avvaktan på mer varaktiga uppdrag. 

Inför nämndens sammanträde i juni presenterades en rad förslag på effektiviseringar för 
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att minska förvaltningens totala kostnader. Skolnämnden antog inte dessa förslag utan 
gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med mer långsiktiga åtgärder för att nå en 
budget i balans 2015. Så snart budgetarbetet på verksamhetsnivå är klart kommer 
förvaltningen att föreslå åtgärder om bedömningen är att problem med budget kvarstår 
inför 2015. För att minimera underskottet måste i så fall verksamheter inom skolnämn-
dens ansvarsområde avvecklas eller minskas 2015. Eftersom merparten av budgeten 
består av personalkostnader kommer detta att leda till uppsägning av personal 2015. 

Åtgärd Besparings-
effekt detta år 

Minskning av personal till vikariepool 1 500 tkr 

16.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Barnomsorg, grundskola och grundsärskola 
Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola och grundsärskola. I 
kommunal regi finns förskola, annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) som 
avslutats vid halvårsskiftet, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Förskole- och grundskoleverksamheten 
består av fyra rektorsområden och två förskoleområden i Bålsta samt ett kombinerat 
förskole- och rektorsområde i Skokloster. Dessutom finns även fem fristående 
förskolor, två fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem. 

Särskild undervisning och elevhälsa 
Även språkklasser, förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i 
skolområdet och rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns 
grundsärskolan med eget fritidshem. 

Barn och elevhälsoenhetens verksamhet spänner över det specialpedagogiska, 
medicinska, sociala, psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära 
samarbete med alla kommunala förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan. 

Barn och utbildningsförvaltningen administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, 
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter för utveckling. 

Förvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från kommun-
fullmäktige men även genom intäkter, främst reglerade föräldraavgifter och statsbidrag. 

16.3 Årets händelser 

Administration  
Fler medarbetare arbetade under våren med att handlägga skolskjutsärenden. Detta har 
lett till att fler skolskjutsberättigade elever har fått sina beslut om skolskjuts innan det 
nya läsåret började och minskat antal klagomål från vårdnadshavare och skolorna. 

16.3.1 Förskoleverksamhet 

Återuppbyggnaden av förskola i Skokloster fortskrider som planerat. Förskolan kommer 
att byta namn till Slottsbacken i och med att den blir färdig för inflyttning i januari 2015 
och ersätter både Junibacken och Skogsbacken. 

Under sommaren har lokalen Mansängens förskola avvecklats som förskola och barnen 
har flyttat in i lokaler vid Gröna Dalen i väntan på att en ny förskola uppförs i Gröna 
Dalen området. 

Delårsbokslut augusti 2014 72(130) 



Andra viktiga händelser under året är uppstarten av en "finsktalande avdelning", och 
uppstart av omsorg på obekväm tid på Nybyggets förskola (nattis). 

Under året har en omfattande satsning på kompetensutveckling inom förskolan skett. De 
områden som berörts är pedagogisk dokumentation, förskolans förändrade och 
förtydligade uppdrag samt lärmiljöer. 

16.3.2 Grundskola 

Under sommaren har Läraskolan flyttat ur sina lokaler i Gröna Dalen och flyttat in i 
Mansängens förskolas lokaler. Gröna Dalen har behållit sina sexor som från hösten går i 
åk 7 i de lediga lokalerna. I dessa finns också femåringarna från Mansängens förskola. I 
och med detta verkar bytena från Gröna Dalen till andra skolor har avtagit. 

Från hösten har Raul Wallenbergskolorna övertagit verksamheten från MIU-skolan och 
driver den för närvarande som en F - 6 skola. 

Gransäterskolan är den skola som i kommunen i första hand tar emot ensamkommande 
flyktingar och elever från olika länder. Ett omfattande arbete pågår gällande elevers 
närvaro. Även uppbyggnad av ett elevsocialt team pågår. 

Vid Västerängen har ett omfattande ombyggnadsarbete skett under året. Dels för 
reparation av fuktskador och dels för att öka klassrummens storlek. 

Inför hösten 2014 har ett nytt kommunikationssystem (Office 365) införts i förvaltning-
ens verksamheter. Målet är att under läsåret avsluta det nuvarande systemet First Class. 

Under läsåret 2014-2015 påbörjas en 3-årig kompetensutveckling som riktar sig till all 
personal inom grundskolan. Syftet är att höja kompetensen kring arbetet med elevstöd. 

16.4 Nationella skolresultat 

Det relativt höga meritvärdet, det låga antalet elever med betyg i alla ämnen och den 
höga behörigheten till gymnasiet i slutbetygen från åk nio tyder på att många elever valt 
att koncentrera sig på ämnen som de behöver för att komma in på de gymnasieprogram 
man önskat och att man lyckats ganska bra i dessa ämnen. 

Resultaten nedan är preliminära och endast från de kommunala skolorna. I november får 
vi de officiella värdena och då även för de fristående skolorna. Vi förväntar oss att 
värdena då har förbättrats något. 

Årskurs samt skolresultat Håbo Kommun, egen regi* Riket* 

Åk 9, slutbetyg vt 2013 

Genomsnittligt meritvärde i 
slutbetyg från åk 9 

208,6 Publiceras i november 

Andel med betyg i alla ämnen i 
åk 9: 

67,7% Publiceras i november 

Behörig till gymnasiet: (=behörig 
till yrkesprogram som har de 
lägsta behörighetskraven) 

91,4% Publiceras i november 

Resultat på nationella prov Håbo Kommun 

 Håbo Kommun, samtliga 
huvudmän 

Riket 

ÅK 3, Nationella prov. Andel som uppnått minst godkänt 

Svenska Publiceras i november Publiceras i november 

Matematik Publiceras i november Publiceras i november 
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Årskurs samt skolresultat Håbo Kommun, egen regi* Riket* 

Åk 6, Nationella prov. Andel som uppnått minst godkänt 

Svenska Publiceras i november Publiceras i november 

Matematik Publiceras i november Publiceras i november 

Engelska Publiceras i november Publiceras i november 

Åk 9, Nationella prov. Andel som uppnått minst godkänt 

Svenska Publiceras i november Publiceras i november 

Matematik Publiceras i november Publiceras i november 

Engelska Publiceras i november Publiceras i november 

16.5 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 

16.5.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

16.5.1.1 Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina individuella 
förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst godkända betyg i alla 
sina ämnen. 

 Uppfylls inte 
Andelen elever som inte nått målen i alla ämnen har ökat jämfört med 2013. För att 
vända den trenden har nämnden under året ökat fokus på resultatuppföljningen. Man 
följer elevers resultat i alla ämnen från åk 6 och uppåt och vill också få rapporter på hur 
eleverna i de tidigare skolåren uppfyller målen. Införandet av en ny modul i vårt 
elevregistreringsprogram kommer att möjliggöra att även dessa resultat kommer att 
kunna följas. Att arbeta för att alla elever skall nå minst godkänt i alla ämnen är ett av 
verksamhetens viktigaste förbättringsområden. I stort sett alla aktiviteter som 
genomförs både inom projektet "Framgångsrik skolkommun" och utanför projektet har 
till syfte att ytterst förbättra måluppfyllelsen för alla barn och elever. 

Måltalen nedan är satta utifrån vad kommunen hade för värde 2013. När det gäller de 
genomsnittliga meritvärdena är de satta utifrån vad som ansetts realistiskt att nå detta år. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Andelen elever som når målen i alla ämnen 67,7% 80% 

 Genomsnittligt meritvärde 208,6 209 

16.5.1.2 Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och 
hälsofrämjande för barnen, eleverna och personalen. 

 Kommer att uppfyllas 

Andelen som känner sig trygga i förskolan ligger på samma nivå som den brukar medan 
andelen elever som inte känner sig trygga i skolan har ökat. Elevers trygghet i skolan 
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utgör ett förbättringsområde för detta läsår (14/15) 

Uppgifterna är hämtade ur elevenkäten för grundskolan och föräldraenkäten för 
förskolan. Svarsfrekvensen på bägge (ca 25% på elevenkäten och ca 30% på 
föräldraenkäten i förskolan) gör att svaren inte är statistiskt säkerställda. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Upplevd trygghet och trivsel (skola) 82,3% 90% 

 Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola) 95,04% 95% 

Uppgifterna är hämtade från elevenkäten i grundskolan och föräldraenkäten i förskolan. 

16.5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

16.5.2.1 Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo. 

 Kommer att uppfyllas  
Resultaten är hämtade från våra egna föräldraenkäter och från den 
medborgarundersökning som genomförs i kommunen. 

Förskolans resultat når knappt upp till målen medan resultaten för grundskolan inte gör 
det. Dock har föräldrars förtroende för skolan ökat något jämfört med 2013 utan att vi 
för den skull når målet. 

Att arbeta med förtroendefrågorna i våra verksamheter är ett viktigt område. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Samspelet mellan alla som möts i förskolan utmärks av respekt och 
förtroende (Förskola) 89,36% 90% 

 Föräldrars förtroende för skolan 68,51% 75% 

 Resultat från medborgarundersökning - skola 48 50 

 Resultat från medborgarundersökning - förskola 60 61 

16.6 Viktiga förändringar och trender 

Förskola – fortsatt färre barn 
Antal barn som lämnar förskolan för att börja i förskoleklass är betydligt fler än antalet 
nyfödda och inflyttade, vilket betyder att vid årsskiftet 2014–2015 är antalet barn i 
förskoleverksamheten lägre än på länge. Under året har ett antal avdelningar lagts 
vilande för att möta den lägre efterfrågan. Även 2015 kommer antalet barn i 
förskoleverksamhet att minska. 

Från 2016 förväntas behovet av förskoleplatser att öka utifrån den planerade 
utbyggnaden av kommunen. 

Föräldrars behov av att ha sina barn längre tid i förskolan ökar vilket medför behov av 
ökat öppethållande. Trenden är också att även behovet av omsorg på obekväm arbetstid 
ökar och från hösten 2014 öppnas en nattöppen avdelning på en av våra förskolor, ett sk 
nattis. 

Beslutet att barn till arbetslösa och föräldralediga skall kunna välja att ha sina barn upp 
till 25 timmar i veckan har medfört ett ökat antal barn på delar av veckans dagar. 
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Tendensen att det är svårt att rekrytera förskollärare fortsätter. 

Krav finns i förskolans läroplan på att man använder it-hjälpmedel i förskoleverk-
samheten. Det medför ett ökat behov av datorer och infrastruktur för dessa i förskolan. 

Från hösten 2014 görs en satsning för att minska barngruppernas storlek i 
småbarnsavdelningarna. 

Grundskola – vad kommer utbyggnaden av Håbo att innebära? 
De kommunala skolorna fortsätter att ställa om sin verksamhet utifrån att elever börjar 
på friskolor. Dessa elever kommer huvudsakligen från de kommunala skolorna och är 
spridda i årskurserna. Det totala antalet elever i grundskolan kommer förmodligen att 
öka på sikt även om effekten av Håbos utbyggnad är svår att förutsäga. Utvecklingen 
beror på exploateringstakten och mycket tyder på att det både i Bålsta tätort och på 
Skoklosterhalvön kommer att byggas nya bostäder. 

Trenden att information och kommunikationsteknik (IKT) blir allt viktigare som 
pedagogiskt hjälpmedel fortsätter. Skolförvaltningen kommer att under läsåret 14/15 
fokusera på att införa Office365 som ett pedagogiskt hjälpmedel och Hypernet för att 
bättre kunna följa elevers, klassers och skolors kunskapsutveckling. 

Med start hösten 2014 kommer förvaltningen att börja ett långsiktigt arbete för att 
verksamheterna skall kunna arbeta med ett mer inkluderande arbetssätt. Våra elever 
behöver också, i högre grad, bli rustade i några av EU:s nyckelkompetenser så som att 
kunna samarbeta och möta dem som inte är lika som jag. 

Fristående alternativ påverkar fortfarande den kommunala skolan. En av våra friskolor 
har genomfört ett huvudmannaskapsbyte vilket förmodligen kommer att öka konkurren-
sen om eleverna och ytterligare utmana de kommunala skolornas pedagogiska arbete. 

Vi ser tydliga tecken på att det blir allt svårare att rekrytera lärare till grundskolan. 

Medborgarnas värderingar och livsstilar 
Medborgarnas behov av tillgänglighet att sköta sina ärenden på nätet kan vi inte möta. 
Behov av att kunna hantera förskole- och fritidsplats, skolval, in- och utflyttnings-
anmälan, skolskjuts m.m. kan i dagsläget inte tillgodoses med några system då 
förvaltningen har ett tekniskt underskott. 

16.7 Plan för valfrihet och konkurrens 

Genom skollag och skolförordningar prövas dock redan all skolverksamhet i Håbo 
kommun i konkurrens. Därmed finns inte något behov av en särskild plan för detta. 
Skolnämnden kommer inte att rapportera på denna rubrik. 

Beslut från skolnämnd dec 2012 
1. Skolnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag angående slopad plan för 

valfrihet och konkurrens. 
2. Eftersom valfrihet och konkurrens redan garanteras i skollag och skolförordningar 

föreslår skolnämnden kommunfullmäktige besluta om en revidering av ”Policy 
för valfrihet och konkurrens”, 2008-04-28 (§ 40), att inte omfatta skolnämndens 
verksamheter. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur skolnämnden, inom 
skollagens ram, ska få vetskap om hur valfrihet och konkurrens fungerar inom 
skolnämndens ansvarsområde och om eventuella korrigeringar måste göras. 

4. Uppföljning av planen förs in i skolnämndens årshjul. 

Underlag: SKN2012/99 SKN§95 
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16.8 Intern kontroll 

Förvaltningen har följt upp plan för intern kontroll 2014. Kontrollerna inom området 
inköp och upphandling visar att leverantörer finns anslutna till e-handel, att avtal följs i 
större utsträckning än tidigare. Ytterligare kontrollmoment kommer genomföras under 
hösten. 

16.9 Volymer och nyckeltal 

16.9.1 Skolnämndens budget. Nettokostnad per barn/elev. Kommunal 
regi. 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Pedagogisk omsorg 96 667 66 333 114 000 0 96 857 

Förskola 79 938 79 739 57 158 58 097 81 340 

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass 56 612 53 882 36 885 36 233 56 788 

Pedagogisk omsorg 

Verksamheten i kommunal regi upphörde vid halvårsskiftet. 

Förskola 

Nyckeltalet för utfall aug är just en ögonblicksbild. Helhetskostnaden för året framgår 
tydligare i nyckeltalet för prognos. Personalkostnaden överstiger budget. se kommentar 
i avsnitt 10.2 

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass 

Nyckeltalet för utfall aug är just en ögonblicksbild. Helhetskostnaden för året framgår 
tydligare i nyckeltalet för prognos. Personalkostnaden överstiger budget. Se kommentar 
i avsnitt 10.2. 

16.9.2 Volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun per verksamhet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Pedagogisk omsorg, egen regi 9 12 6 0 3,5 

Pedagogisk omsorg, fristående Håbo kommun 12 12 12 12 13 

Pedagogisk omsorg, annan kommun. Köp av 
plats 

0 0 0 1 1 

Förskola, egen regi 987 908 936 886 965 

Förskola, fristående Håbo kommun 166 177 156 140 156 

Förskola, annan kommun. Köp av plats 8 7 6 10 8 

Fritidshem, egen regi 1 119 1 114 1 143 1 167 1 097 

Fritidshem, fristående Håbo kommun 137 129 134 142 134 

Fritidshem, annan kommun. Köp av plats 13 17 9 11 11 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Förskoleklass, egen regi 257 252 244 268 255 

Förskoleklass, fristående Håbo kommun 34 34 33 26 30 

Förskoleklass, annan kommun. Köp av plats 2 1 1 4 3 

Grundskola, egen regi 2 022 2 087 2 049 2 092 2 073 

Grundskola, fristående Håbo kommun 394 414 407 419 412 

Grundskola, annan kommun. Köp av plats 80 63 70 62 75 

Grundsärskola, egen regi 18 17 18 21 21 

Grundsärskola fritidselever, egen regi 12 12 12 12 12 

Grundsärskola, annan kommun. Köp av plats 0 0 0 0 0 

Summa 5 270 5 256 5 236 5 273 5 270 

Pedagogisk omsorg, egen regi 

Den kommunala verksamheten har upphört. 

Förskola, egen regi 

Barn från en avvecklad fristående förskola har börjat i kommunal regi. Antalet barn har 
ökat mot budgeterat. 

Förskola, fristående Håbo kommun 

En fristående förskola har avvecklats. Därför är prognosen sänkt mot budgeterat. 

Fritidshem, egen regi 

Andelen fritidsbarn har sjunkit mer än förväntat. Täckningsgraden som ökade 2013 är 
nu på väg ner igen. 

16.10 Drift- och investeringsredovisning 

16.10.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Skolnämnd -253 -333 -185 -357 -24  

Nämndadministration -314 -344 -211 -327 17  

Övergripande och 
myndighetsutövning -9 411 -10 851 -6 709 -10 840 11  

Elevhälsoenhet, övergripande -815 -719 -466 -875 -156 1 

Öppen förskola -1 344 -1 554 -1 014 -1 559 -5  

Pedagogisk omsorg, egen regi -870 -796 -339 -339 457 2 

Omsorg under OB-tid -367 -2 000 -604 -2 000 0  

Pedagogisk omsorg, köp och sälj -863 -896 -690 -1 004 -108  

Förskola, egen regi -78 899 -73 312 -51 474 -78 493 -5 181 3 

Förskola, köp och sälj -15 955 -18 822 -10 930 -15 931 2 891 4 
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Vårdnadsbidrag -851 -891 -470 -663 228 5 

Grundskola, egen regi -192 368 -187 797 -127 793 -194 500 -6 703 6 

Grundskola, köp och sälj -38 823 -42 364 -25 257 -41 244 1 120 7 

Grundsärskola, egen regi -11 310 -11 743 -7 427 -11 398 345 8 

Grundsärskola, köp och sälj 0 813 592 2 283 1 470 9 

Elevhälsoenhet, gymnasieskola -1 022 -1 190 -755 -1 122 68  

Summa -353 465 -352 799 -233 732 -358 369 -5 570  

16.10.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Barn och Elevhälsoenhet (-156 tkr) 
Under denna rubrik redovisas endast Barn och elevhälsoenhetens övergripande admini-
stration, där utfall för inköpta datorer och skrivbord redovisas. Enhetens budget för 
detta redovisas under verksamheterna Förskola, egen regi samt Grundskola, egen regi. 

2. Pedagogisk omsorg, egen regi (+495 tkr) 
Ingen verksamhet planeras under hösten, vilket resulterar i överskott. 

3. Förskola, egen regi (-5 181 tkr) 
Den egna förskolan förväntas gå med underskott beroende bland annat på extraöppnade 
avdelningar under kortare tid. Dessa måste öppnas för att kunna klara garanti av plats 
inom 4 månader och innebär högre personalkostnader. Under hösten har förskolorna 
räknat med mindre barngrupper vilket innebär ökade personalkostnader. Antalet barn 
har ökat jämfört med budget. I Skokloster är verksamheten ännu inte samlad efter 
branden på Junibacken vilket gör det svårare för personalen att arbeta effektivt. 
Förskolepersonalens andel av vikariepoolens kostnader ingår i underskottet. 

4. Förskola, köp och sälj (+2 891 tkr) 
Köp av förskoleplats från fristående och interkommunala huvudmän förväntas ge ett 
överskott beroende framförallt på att en fristående förskola i Håbo har avvecklats. Även 
kostnaden för barn i annan kommun blir lägre än budgeterat och kommer redovisa 
överskott. 

5. Vårdnadsbidrag (+228 tkr) 
Trots upprepade informationstillfällen är utnyttjandet av vårdnadsbidrag fortsatt lågt. 

6. Grundskola, egen regi (-6 703) (tidigare prognos-8 444 tkr) 
Den egna grundskolan förväntas gå med underskott eftersom att elevantalet i flera 
skolor är för lågt med väldigt små klasser vilket ger för låga elevintäkter samtidigt som 
personalkostnaden är för stor. På alla skolor finns även barn med väldigt stora 
svårigheter vilket innebär att kostnaden för extra ej budgeterad resurspersonal blir hög. 
Grundskolepersonalens andel av vikariepoolens kostnader ingår i underskottet. 

Skolskjutsen för grundskoleelever beräknas ge ett överskott på ca 700 tkr. 

7. Grundskola, köp och sälj (+1 120 tkr)  
Färre dyra elever. 

8. Grundsärskola, egen regi (+345 tkr)  
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Skolskjutsen för grundsärskoleelever beräknas ge ett överskott på ca 300 tkr. 

9. Grundsärskola, köp och sälj (+1 470 tkr)  
Ökat antal sålda platser till andra kommuner.  

16.10.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Övergripande och skolkontor -52 -116 -37 -106 10  

Barn och Elevhälsoenhet -64 -64 -61 -61 3  

Förskola, egen regi -293 -188 -190 -190 -2  

Grundskola, egen regi -51 -1 628 -969 -1 639 -11  

Summa -2 005 -1 996 -1 257 -1 996 0  

16.10.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Investeringsmedlen beräknas förbrukas enligt budget. 

Viss omfördelning har skett inom budgetram. 

 

17 Socialnämnden 

17.1 Sammanfattning 

Socialnämnden redovisar en prognos vid delårsbokslut på ett underskott om 6 600 tkr. 
Underskottet består till stor del av högre kostnader för institutionsvård för både vuxna 
och barn. 

17.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Socialnämnden har under verksamhetsåret genomfört ett stort antal besparingar för att 
uppnå budgetbalans trots det har vi inte lyckats. Den största anledningen till 
underskottet är höga kostnader för institutionsvård av barn och unga. I samband med 
organisationsförändringen i maj påbörjades omedelbart ett arbete för att sänka 
kostnaderna. Vi har inte kunnat se något genomslag under året men bedömer att vi kan 
se ett resultat av detta arbete 2015. Under verksamhetsåret har besparingar genomförts i 
form av bland annat indragna och uppskjutna tjänstetillsättningar inom samtliga 
verksamhetsområden och förändrade arbetssätt i verksamheterna. Förvaltningen 
kommer genom återhållsamhet att göra det som är möjligt för att minska underskottet. 

 

Åtgärd Besparings-
effekt detta år 

Av nämnd beslutade besparingar (beslutat belopp 3860 tkr)  

Ej tillsätta avdelningschef till avdelningen stöd till funktionsnedsatta (beslutad 
besparing 400 tkr) 400 

Vakanta tjänster hemsjukvård och rehab (beslutad besparing 570 tkr) 570 

Vakant tjänst enhetschef äldreboende (beslutad besparing 400 tkr) 200 
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Åtgärd Besparings-
effekt detta år 

Solängens tredje avdelning öppnar 1 oktober istället för 1 september (beslutad 
besparing 345 tkr) 0 

Hyreshöjning om 6% från och med 1 april (beslutad besparing 170 tkr) 0 

Vakant tjänst som resurshandläggare/kontaktsekreterare (beslutad besparing 585 tkr) -67 

Daglig verksamhet LSS samt arbetsmarknadsåtgärder, 1,0 årsarbetare samt 
lokalkostnader (beslutad besparing 665 tkr) 265 

Individuellt behovsprövad öppenvård, såld plats i 5 mån utövar budget (beslutad 
besparing  175 tkr) 650 

Ungdomscoaching, vakant tjänst som boendecoach med 30% (beslutad besparing 
150 tkr) 15 

Färdtjänst, införande av begränsningar i resande (beslutad besparing 400 tkr) 
+ Riksfärdtjänst 0 

 2 033 

  

Förvaltningens besparingar  

Demensteam startat 1 augusti istället för 1 april 700 

Hemsjukvård, SSK framskjuten tjänst Solängen 3:e avdelning 40 

Sjövägen (300 tkr) 700 

Sjövägen (322 tkr för dubbel enhetschef inom verksamheten) 785 

Socialpsykiatri 5 

Avlösarservice i hemmet 162 

Familjehem 1 223 

Familjehem extern, minskad kostnad 322 

Socialpsykiatri 185 

Personlig assistans LSS 245 

Avlösarservice i hemmet 375 

Dagverksamhet äldre 110 

Trygghetslarm 30 

Korttidsboende LSS, extern 120 

Handläggning familjehem 100 

Familjehem 65 

Familjehem, extern regi 2 030 

Förlängd skolbarnomsorg 130 

Myndighetsenhetens kansli 300 

Handläggning äldreomsorg 110 

 7 737 

  

Summa totala besparingar (nämnd och förvaltning) 9 770 

  

Kostnadsökning jämfört mot ursprunglig budget  

Socialchefens kansli, högre kostnader för system, licenser och köpta tjänster -100 

Socialchefen  kansli, kostnader för påbörjad projektering ombyggnation lokal korttids -120 

Alkohol- och tobakstillstånd (minskade intäkter) -40 
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Åtgärd Besparings-
effekt detta år 

Westerlunds rehab -30 

Hemsjukvård, avtal privat utförare -250 

Pomona, dagpersonal -60 

Pomona, nattpersonal pga oro kring brukare -95 

Dalängen, minskade intäkter pga att säboplats används som korttidsplats -45 

Köp av hemtjänst -150 

Institutionsvård äldre -550 

Köpt korttidsvård äldre -30 

Korttidsboende äldre -100 

Rehab -215 

Solängen (dag och natt) -380 

Reception/vaktmästeri äldreomsorg -50 

Fotvård -90 

Lägenhetshyror Plommonvägen -68 

Personlig assistans med assistansersättning -940 

Korttidsboende Ekan, LSS -115 

Kansli stöd och behandling -150 

Institutionsvård BoU -6 600 

Institutionsvård vuxna -2 360 

Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -400 

Försörjningsstöd -1 250 

Familjebehandling -215 

Boende LSS -980 

Daglig verksamhet LSS, Café Håbo -80 

Färdtjänst + Riksfärdtjänst -35 

Biståndsutskott -30 

Biståndsutskott jourverksamhet -10 

Boende ensamkommande flyktingbarn -300 

Kontrakterat jourhem -12 

Kontaktfamiljer BoU SoL -480 

Kontaktpersoner vuxna SoL -40 

Summa total kostnadsökning -16 370 

Summa besparingar och kostnadsökningar (Prognos) -6 600 

17.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialförvaltningen bedriver sin 
verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer dialogen med brukarna 
bland annat genom att förvaltningen medverkar i det kommunala handikapprådet och 
det kommunala pensionärsrådet. 
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Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, stöd- och behandlingsenheten, 
myndighetsenheten samt vård- och omsorgsenheten. Daglig verksamhet och stöd till 
arbetslösa har fram till och med 30 april 2013 bedrivits på entreprenad av Svensk 
Kommuntjänst AB. Från 1 maj bedrivs verksamheten i kommunal regi och fokuserar på 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och arbetsstöd inom socialpsykiatrin. Anledning till att verksamheten återgick i kom-
munal regi var att entreprenören vid denna tidpunkt inte var godkänd av Socialstyrelsen. 

Socialnämnden, som består av nio ledamöter och fem ersättare, fullgör kommunens 
uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till bistånd, åtgärder 
vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre människor och stöd 
till människor med funktionsnedsättning. 

Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och utvecklings-
arbete, handläggning av serveringstillstånd, äldre- och handikappombudsman, anhörig-
konsulent, budget- och skuldrådgivning, överförmyndarfrågor samt MAS-funktionen 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

17.3 Årets händelser 

Stöd för äldre och funktionsnedsatta 
Ny organisation från och med maj 2014 med avdelningschef som ansvarar för samtliga 
verksamheter inom stödet för äldre och funktionsnedsatta. 

Det pågår ett projekt ”Omtag kvalitetsledningssystem” för att upprätta ett mer 
sammanhållet system för hela Socialförvaltningen. Detta i syfte att säkerställa 
rapporteringen och informationen till nämnden om eventuella brister i verksamheterna 
och förse nämnden med statistik och trender för beslutsprocessen. 

Det pågår en omorganisation av nattbemanning. Förslag finns att samorganisera 
socialpsykiatrins och hemtjänstens nattbemanning från och med 1 november 2014. 

Solängen tredje avdelning öppnade den 26 maj och per sista augusti finns det 
sammanlagt 30 lägenheter varav 2 lägenheter för parboende på Solängen. Några 
lägenheter används som avlastning och korttidsboende. 

Pågår en upphandling av digitala larm och nyckelfri hantering inom hemtjänsten. 

Buss som införskaffats för hämtning och lämning av deltagare till dagverksamheten på 
Dalängen har också använts till utflykter, vilket medfört ett stort mervärde för 
deltagarna. 

Sjövägen har flyttat till nya fina lokaler i augusti. 

Daglig verksamhet inom LSS har stadig ökning av deltagare och de har även tagit över 
verksamheten i Café Håbo. 

Under året har utbildningsinsatser inom socialpsykiatrin avlutats för vardagscoacherna. 
Utbildningen har bedrivits tillsammans med landstinget. 

Stöd- och behandlingsenheten och vuxenstöd 
Under året har förvaltningen gjort en organisationsförändring som har inneburit högre 
kostnader på kort sikt. Vi hoppas och tror att förändringen kommer att innebära 
förbättringar för personalen på myndighetsenheten som kommer att få ökad tillgång till 
arbetsledning. Vi tror också att det kommer att innebära ett närmre samarbete med 
kommunens öppenvård. Båda dessa förändringar tror vi kommer att innebära lägre 
kostnader för institutionsplaceringar. 
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Vi har den 1 september öppnat ett hem för ensamkommande flyktingbarn i kommunens 
regi på Biskops-Arnö. 

I ungdomsboendet på Biskops-Arnö säljer vi i dagsläget sju platser till andra 
kommuner. Det är för många och i framtiden behöver balansen mellan egna platser och 
sålda platser vara bättre. 

Det har under året varit flera tvångsplaceringar av vuxna missbrukare. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har efter en uppgång januari-mars stabiliserat på en 
lägre nivå. 

Våren präglades av en relativt hög personalomsättning bland socialsekreterare. 
Förvaltningsledningen har tagit fram en plan för att åtgärda detta och vi har kunnat se en 
minskning de senaste månaderna. 

17.4 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 

17.4.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

17.4.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska 
stödet till barn och unga utvecklas. 

 Kommer att uppfyllas 
Ungdomsteamet ska genom sin närvaro i kommunens skolor utveckla metoder som ökar 
elevernas närvaro i skolan och bedriva ett aktivt arbete med bland annat attitydfrågor. 
Tyvärr har skolorna inte kunnat redogöra för någon nedgång då de inte vet om talet vid 
starten. Arbetet på skolorna och samverkan mellan oss och skolförvaltningen är mycket 
positiv och i full gång. 

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att utveckla goda verksamheter på gruppnivå för 
barn, unga och deras familjer. 

Antalet genomförda samordnade individuella planer inom området barn och unga ska 
öka under 2014. 

Ungdomsteamet och Nakterhuset ska tillsammans utveckla insatser för stöd till 
ungdomar som använder droger. 

KRAFT-möten som metod i verksamheten ska utvecklas. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
95 % av drogtesterna av ungdomar i öppenvård ska ha genomförts i 
Bålsta. 100% 95% 

 
Den otillåtna skolfrånvaron ska 2014 minska med 20% jämfört med 
2013 på de skolor där ungdomsteamet arbetar.  20% 

 
Minst 25 samordnade individuella planer (SIP) avseende barn och 
unga ska upprättas under 2014. 6 25 
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17.4.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

17.4.2.1 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 
verksamheter. 

 Kommer att uppfyllas 
Förvaltningen har i hela organisationen arbetat med att öka individanpassningen under 
året. Det kommer bland annat till uttryck i samarbetet med skolförvaltningen kring barn 
och unga och i att antalet samordnade individuella planer har ökat. Inom våra 
äldreboenden pågår ett arbete med att individualisera vården och omsorgen. Sett till 
förvaltningen i stort är bedömningen att målet kommer att uppfyllas. Vad gäller de två 
nyckelindikatorerna kommer målet dock inte att uppfyllas. Det beror i huvudsak på att 
hemtjänsten bedöms få relativt låga utfall på de två nyckelindikatorerna. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan 
inom tre veckor från det man blev aktuell i verksamheten. 50% 95% 

 
Minst 95% av brukarna ska vara registrerade i de kvalitetsregister 
som socialnämnden använder. 50% 95% 

17.4.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

 Uppfylls inte 

I SCB:s medborgarundersökning för 2014 visade medborgarna ett mindre förtroende för 
äldreomsorgen och för stödet till utsatta personer jämfört med 2013. Förändringarna 
ligger inom den statistiska felmarginalen. Jämfört med samtliga kommuner är 
förtroendet för äldreomsorgen högre och förtroendet för stödet till utsatta personer är 
lägre. 
Under våren genomfördes en medborgardialog kring missbruksvården. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Förtroendet för äldreomsorgen enligt SCBs medborgarundersökning 
ökar jämfört med tidigare år. 60 63 

 
Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 49 53 

 Minst en medborgardialog/hearing ska genomföras under 2014. 1 1 

17.4.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

17.4.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

 Kommer att uppfyllas 
Socialtjänsten deltog med flera representanter i plan-och utvecklingsavdelningens 
utbildning i planfrågor under våren 2014. Sammantaget är dock bedömningen att 
förvaltningens aktivitet i dessa frågor kan öka. 
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17.5 Viktiga förändringar och trender 

Personlig assistans 
För 2014 ser man en minskning på avlösarservice samt utförande av LSS timmar under 
2014. 

Även inom LASS är en minskning med ca 13.000 timmar under 2014 för utförda 
timmar av LASS, pga indragna beslut från försäkringskassan samt flytt och val av privat 
utförare. 

Stöd- och behandlingsenheten och vuxenstöd. 

Missbruket bland unga tycks öka och detta går också ner i yngre åldrar. Framförallt 
beror det på de nya nätdrogerna som till en början är lagliga och som är ytterst svåra att 
upptäcka. 

Antalet diagnoser på barn och unga fortsätter att öka. Bland barn och unga ökar 
komplexiteten i deras problembild både vad gäller svårigheter i skolan och vad gäller 
svårigheter på hemmaplan. 

Till detta ser vi att bostadsbrister i kommunen ökar och att det är en oerhörd svårighet 
för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. 

En oroande trend i Håbo kommun är att vi ser och hör en ökad främlingsfientlighet både 
i diskussioner och som också visar sig i handling. 

Äldreomsorg, hemtjänst m m 
Ökade krav på individanpassning ger oss ytterligare utmaningar. Under året har vi lagt 
fokus på att tillmötesgå önskningar om särskild personal vid avlösarservice och ledsag-
ning. Att planera och förbereda för nyckelfri hantering och ett planeringsverktyg där 
verksamhetens effektivitetskrav kan möta individens individuella behov är nödvändigt. 

Svårighet att rekrytera sjuksköterskor på vikariat. Leder till sämre kontinuitet och 
ekonomi när bemanningsföretag måste anlitas istället. 

När sjuksköterskor rekryteras på fasta tjänster har lönekraven ökat. Om vi i framtiden 
ska kunna rekrytera sjuksköterskor måste vi kunna matcha lönerna man erbjuder i 
Stockholm. 

Äldre vill i större utsträckning vara delaktiga i samhällslivet. Det är glädjande och 
ställer större krav på funktionella hjälpmedel, tillgänglighet, färdtjänst och ledsagare. 

LSS/Socialpsykiatri 
I verksamheten socialpsykiatri kan tydligare än någonsin se trenden som vi uppmärk-
sammat ett tag att andelen unga vuxna med betydande svårigheter i vardagen ökar. Vi 
kan också se att unga är överrepresenterade. Vi konstaterar vidare att andelen med 
neuropsykiatriska åkommor ökar och dominerar idag verksamheten för första gången.  
Brukarna vet att de kan vara med och ha inflytande i verksamheten och att de idag har 
en möjlighet och ska vara med och driva sin egen återhämtning genom att själva, med 
stöd, sätta sina individuella mål. Överhuvudtaget kan man tydligt skönja en trend till allt 
tydligare individualisering. 

När det gäller LSS så syns en tydlig trend att t ex föräldrar till funktionsnedsatta barn 
vet sin rätt och barnens rätt och driver frågor på ett helt annat sätt än tidigare. Detta 
kräver att verksamheten hela tiden strävar efter att kunna ge en verksamhet av god 
kvalitet samt att vi på ett mycket tydligare sätt individualiserar stödet. 
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LSS/Gruppbostäder 
Användandet av sociala medier och tillgången till internet har ökat. I gruppbostäderna 
syns trenden genom höjda krav på bra internetuppkopplingar och it-kunskap hos med-
arbetare och brukare. Lindegårdsvägen och Dalvägen har installerat trådlösa nätverk. 

Miljö och Hälsa är andra trender som påverkar verksamheterna. Användandet av bussen 
minskar när man där det är möjligt i stället cyklar eller går till aktiviteter. Kollektiva 
färdmedel används också oftare. Intresset för hälsosam mat och sopsortering har ökat. 

Närheten till de lokala politikerna har uppskattats av flera brukare. Att få äta lunch med 
Agneta Hägglund på skolan, eller få besök av politiker i den egna bostaden har ökat 
intresset och förståelsen för politiska frågor. Uppfattningen är att politiker synts mer och 
att detta bidragit till att fler personer med funktionsnedsättning använder sin rösträtt i år. 
Ett ökat förtroende för Håbo Kommun har också noterats i och med detta. 

LSS/Daglig verksamhet 
Daglig Verksamhet behöver fortsätta att skapa ett gott samarbete med andra aktörer, så 
som olika särskolgymnasium, habilitering och t ex FoU inom funktionshinderområdet, 
så att det skapas möjligheter på många olika plan för att personer med funktionshinder 
ska få de stöd de behöver för att kunna utvecklas och nå full delaktighet i samhället. 

Daglig Verksamhet behöver fortsätta arbetet med att skapa ett gott samarbete med andra 
aktörer, så som olika särskolgymnasium, habilitering och t ex FoU inom 
funktionshinderområdet, så att det skapas möjligheter på många olika plan för att 
personer med funktionshinder ska få de stöd de behöver för att kunna utvecklas och nå 
full delaktighet i samhället. 

Genom att filmer och reklamjinglar har riktat in sig på funktionshindrade så upplever 
personal att det blivit en större acceptans hos befolkning över funktionshindrade. Det 
påverkar verksamheten på så sätt att det är mer ok att bete sig på ett annorlunda sätt utan 
att det ses som ett hot, ett problembeteende utgörs ofta i betraktarens öga. 

17.6 Plan för valfrihet och konkurrens 

Socialnämnden har antagit en plan för valfrihet och konkurrens inom nämndens 
verksamhetsområde. Idag finns valfrihet och konkurrens inom kommunens äldreboende 
och, genom LOV, i hemtjänsten. I planen fastslås att även fotvården är möjlig att 
konkurrensutsätta. Något ärende kring konkurrensutsättning av verksamhet har inte 
behandlats under året 

17.7 Intern kontroll 

Socialnämnden antog i november 2013 en reviderad plan för intern kontroll. I planen 
identifierades ett 20-tal områden där det är viktigt med intern kontroll. Några områden 
som vi arbetat med hittills under 2014 är: 

• Uppföljning av barnavårdsutredningar stickprovsvis. 
• Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation. 
• Avvikelser inom hälso- och sjukvården. 
• Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor. 
• Avstämning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer mot 

förordningar och riktlinjer. 
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17.8 Volymer och nyckeltal 

17.8.1 Hemtjänst 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 265 285 275 265 265 

Andel årsarbetare med utbildning, % 80 75 80 80 85 

Antal utförda timmar (kommunal 
hemtjänst) utförda besök omvårdnad 
och service inklusive HSL, exkl avböjda 
insatser 

 39 200  24 920 37 380 

17.8.2 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal ärenden 445 440 409 425 450 

Kostnad per kund, kr 20 910 24 375   22 010 

17.8.3 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal platser 11 8 12 9 8 

Kostnad per plats, kr 331 700 466 250   478 750 

Antal platser 

Under sommaren har 9 korttidsplatser funnits. Resterande del av året har det varit och 
planeras att vara 8 platser. 

17.8.4 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal boenden 25 24 24 23 24 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 531 100 523 000   521 125 
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17.8.5 Särskilt boende Solängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal boenden 20 23 20 30 27 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 814 300 693 700   605 000 

Antal boenden 

Solängen har i augusti månad 30 boendeplatser. Av de 30 platserna är 2 platser för 
växelvård och korttids. Under perioden januari till och med april fanns 20 platser. Från 
och med maj finns totalt 30 platser. Beräknat på helår ger det totalt 27 boendeplatser. 

17.8.6 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal boenden 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 584 100 596 800   596 800 

Antal boenden 

Dalängen har 17 särskilt boendeplatser och en plats är för korttids/växelvård/avlastning. 

17.8.7 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal kunder, dagtid 33 38 29 38 40 

Antal årsarbetare inkl natt 14,38 14,68 15,02 14,68 14,68 

Antal beslut, boendestödstimmar 10 400 12 500 7 238 8 510 12 500 

Antal besök, Källans verksamhet 2 087 2 200 1 267 1 441 2 244 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 100 

17.8.8 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Beviljade timmar LASS 98 958 105 762 65 744 55 760 85 287 

Beviljade timmar LSS 3 452 5 990 2 220 1 840 2 760 

Beviljade timmar LASS 

Färre timmar på grund av indragna beslut om assistansersättning från Försäkringskassan 
eller att brukare flyttat från kommunen. 
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17.8.9 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,4 12,64 11,4 11 11 

Personaltäthet (exkl natt) 1,5 1,7 1,5 1,8 1,8 

Andel årsarbetare med utbildning, % 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 434 
000 

1 606 
000 

  1 349 
000 

17.8.10 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7,27 7 7 

Personaltäthet (exkl natt) 1,21 1,21 1,21 1,17 1,17 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 725 700 760 200   760 200 

17.8.11 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal brukare 17 20 15 15 15 

Antal årsarbetare 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 

Antal boendedygn 1 209 1 500 815 769 1 153 

Kostnad per brukare, kr 321 100 271 200   369 200 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Antal årsarbetare 

Antalet årsarbetare i verksamheten är 10,46 vilket inkluderar 0,34 enhetschef. 
Jämförelsetalet för mars 2013 är exkluderad 1,66 årsarbetare som avser ett 
assistansärende i verksamheten, samt del av enhetschef. 

Antal boendedygn 

Brukarantalet på Ekan har sjunkit under året då några av de äldre brukarna slutat. 
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17.8.12 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal deltagare 48 35 48 54 54 

- varav företagsplatser 7 8 7 10 10 

Antal deltagare 

Totalt har daglig verksamhet nu 54 personer i sysselsättning. Eventuellt tillkommer 
någon deltagare innan årets slut. 

- varav företagsplatser 

Tidigare prognos för 2014 med 10 arbetsplatsförlagda platser är nu nådd. Det kan bli 
några fler arbetsförlagda platser innan året slut. 

17.8.13 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal placerade personer 26 17 14 10  

Antal placeringar 32 17 14 27  

Antal vårddygn 2 465 1 500 1 186 2 019  

Antal placerade personer 

Behoven har under åter varit stora och omfattande. Under sommaren har 2 LVM 
placeringar gjorts vilket gör att kostnaden ökar. I några ärenden har vi motiverat den 
enskilde till frivilligvård enligt socialtjänstlagen för att undvika LVM placeringar. 
Sedan organisationsförändringen när myndighet och öppenvård organiseras inom stöd 
till vuxna har samarbetet utvecklats. Vi ser en minskande trend. 

17.8.14 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal placerade personer 18 10 10 13 15 

Antal placeringar 19 11 11 13 15 

Antal vårddygn 2 187 1 200 991 2 532 3 060 

17.8.15 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Aktualiseringar 523 450 354 473 520 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Inledda utredningar 128 110 76 56 84 

Avslutade utredningar 116 110 76 75 113 

17.8.16 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Behandlingsinsatser 292 340 215 189 314 

- varav individuella behandlingsinsatser 
för familj 

138 170 126 135 160 

- varav behandlingsinsatser i grupp 154 170 89 54 165 

Avslutade ärenden 65 90 42 51 80 

17.8.17 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal hushåll 271 280 211 130 240 

- varav antal arbetslösa 147 140 93 54 140 

Antal bidragsmånader 1 542 1 350 999   

Antal hushåll 

Försörjningsstödet har minskat under året och prognosen är nu att kostnaden blir 
11 000 tkr. Budget 9 750 tkr.  En god arbetsmarknad är en av förklaringarna, en stabil 
personalsituation och att socialsekreterarna samarbetar med arbetsförmedlingen är 
viktiga faktorer för den nedåtgående kostnadstrenden. 

- varav antal arbetslösa 

En god arbetsmarknad leder till ett minskat antal personer som får försörjningsstöd på 
grund av arbetslöshet. 

17.9 Drift- och investeringsredovisning 

17.9.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Socialnämnd -262 -314 -152 -274 40  

Biståndsutskott -180 -148 -102 -178 -30  

Biståndsutskott jourverksamhet -105 -87 -67 -97 -10  

Nämndsadministration -330 -356 -235 -356 0  
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Summa  Nämnd o 
styrelseverksamhet -877 -905 -556 -905 0  

       

Konsumentrådgivning -90 -110 -71 -110 0  

Alkohol-  och tobakstillstånd 13 -35 32 -75 -40  

Socialchefens  kansli -6 617 -7 160 -4 807 -6 280 880 1 

Summa  övergripande socialtjänst -6 694 -7 305 -4 846 -6 465 840  

       

Anhörigstöd -609 -661 -449 -661 0  

Äldreomsorg  övergripande 1 291 0 0 0 0  

Westerlunds  rehab -1 283 -1 290 -880 -1 320 -30  

Demensteam 0 -980 -12 -280 700 2 

Hemtjänst  Kärnhuset -5 161 -4 873 -3 190 -4 873 0 3 

Hemsjukvård -9 305 -10 725 -6 191 -9 905 820 4 

Köp av  hemtjänst -22 288 -23 540 -15 697 -23 690 -150 5 

Hemtjänst  natt -2 693 -2 872 -1 956 -2 872 0  

Trygghetslarm 7 -65 -12 -35 30  

Dagverksamhet  äldre -2 188 -2 152 -1 357 -2 042 110  

Korttidsboende  äldre -3 649 -3 730 -2 674 -3 830 -100  

Rehab -6 373 -7 804 -5 178 -7 734 70 6 

Utskrivningsklara -20 -25 -19 -20 5  

Handläggning  äldreomsorg -1 383 -2 361 -1 327 -2 251 110  

Köp av  särskilt boende Attendo -14 291 -13 888 -9 565 -13 726 162 7 

Äldreboende  – Hus 4 -9 901 -9 834 -6 308 -9 694 140 8 

Äldreboende  – Hus 4, nattpersonal -3 377 -2 718 -1 914 -2 813 -95 9 

Intraprenad Äldreboende - Dalängen 
(inkl natt) -10 514 -10 742 -7 130 -10 742 0  

Äldreboende – Dalängen (avgifter 
och hyror) -577 -519 -405 -564 -45 10 

Äldreboende  - Solängen -12 025 -13 182 -8 560 -13 752 -570 11 

Äldreboende  - Solängen, 
nattpersonal -1 818 -2 774 -1 671 -2 584 190 12 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 
och 10 -499 -400 -319 -468 -68 13 

Institutionsvård  äldre 0 0 -471 -550 -550 14 

Köpt  korttidsvård äldre -225 0 -15 -30 -30 15 

Socialpsykiatri,  dag -5 622 -6 121 -3 794 -5 936 185 16 

Socialpsykiatri,  natt -2 527 -2 502 -1 695 -2 502 0  

Summa  äldreomsorg och 
boendestöd -115 030 -123 758 -80 789 -122 874 884  

       

Personlig  assistans LSS -2 428 -2 584 -1 527 -2 339 245 17 

Personlig  assistans med -7 236 -6 747 -5 727 -7 687 -940 18 
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

assistansersättning 

Sjövägen  - boende LSS -8 603 -9 638 -5 512 -8 093 1 545 19 

Lindegårdsvägen  - boende LSS -4 354 -4 561 -3 016 -4 561 0  

Dalvägen  - boende LSS 0 -4 444 -2 952 -4 444 0  

Handläggning  handikappomsorg -1 214 -1 366 -619 -881 485 20 

Boende m  särskild service, externt -6 586 -1 320 -1 877 -2 300 -980 21 

Korttidsboende  Ekan LSS -5 459 -5 423 -3 694 -5 538 -115 22 

Korttidsboende  tjänsteköp LSS -60 -120 0 0 120  

Daglig  verksamhet LSS -7 217 -6 530 -4 496 -6 465 65 23 

Daglig  verksamhet LSS, Café Håbo 0 0 0 -80 -80 24 

Avlösarservice  i hemmet LSS -468 -680 -207 -305 375 25 

Förlängd  skolbarnomsorg LSS -326 -450 -89 -320 130  

Kontaktpersoner  LSS -1 562 -1 500 -1 036 -1 500 0  

Summa  Insatser enligt LSS -45 513 -45 363 -30 752 -44 513 850  

       

Färdtjänst -5 468 -5 400 -3 442 -5 585 -185 26 

Riksfärdtjänst -100 -250 -46 -100 150 27 

Summa  Färdtjänst/riksfärdtjänst -5 568 -5 650 -3 488 -5 685 -35  

       

Fotvård 49 94 -51 4 -90 28 

Reception/vaktmästeri  äldreomsorg -6 525 -6 708 -4 547 -6 758 -50  

Summa  Förebyggande 
äldreomsorg -6 476 -6 614 -4 598 -6 754 -140  

       

Myndighetsenhetens  kansli -2 886 -2 816 -1 687 -2 516 300 29 

Kansli  stöd och behandling -818 -809 -654 -959 -150  

Handläggning  stöd och bistånd 
vuxen -2 617 -1 894 -1 623 -2 264 -370 30 

Institutionsvård  vuxna -5 902 -3 640 -4 210 -6 000 -2 360 31 

Öppen  missbruksvård -1 117 -1 113 -739 -1 113 0  

Kontaktpersoner  vuxna SoL -932 -1 011 -705 -1 051 -40  

Handläggning  stöd och bistånd BoU -4 964 -4 523 -3 591 -4 793 -270 32 

Institutionsvård  BoU -7 074 -3 700 -7 550 -10 300 -6 600 33 

Handläggning  familjehem 0-20 år -1 183 -1 199 -686 -1 099 100  

Familjehem  0-20 år -2 119 -2 441 -1 569 -2 376 65  

Kontrakterat  jourhem -61 0 -12 -12 -12  

Familjehem  0-20 år, extern regi -3 196 -3 180 -987 -1 150 2 030 34 

Behandlingsaktiviteter öppenvård 
unga -687 -200 -856 -600 -400 35 

Kontaktpersoner  BoU SoL -1 434 -1 307 -809 -1 307 0  

Kontaktfamilj  BoU SoL -786 -920 -1 015 -1 400 -480 36 

Handläggning  kontaktpersoner SoL -240 -288 0 0 288 37 
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Individuellt  behovsprövad öppenvård 
(Biskops-Arnö) -1 599 -1 602 -786 -952 650 38 

Familjebehandling -3 172 -3 235 -2 293 -3 450 -215  

Ungdomscoaching -1 301 -1 226 -821 -1 211 15  

Förebyggande  arbete barn och unga 90 0 0 0 0  

Familjerätt -1 114 -1 258 -786 -1 258 0  

Familjerådgivning -276 -328 -206 -328 0  

Boende  ensamkommande 0 0 -94 -300 -300  

Summa  Individ och familjeomsorg -43 388 -36 690 -31 679 -44 439 -7 749  

       

Handläggning  försörjningsstöd -1 917 -2 583 -1 919 -2 783 -200 39 

Försörjningsstöd -10 520 -9 750 -7 299 -11 000 -1 250 40 

Sociala  jourboenden -161 0 156 0 0  

Summa  Ekonomiskt bistånd -12 598 -12 333 -9 062 -13 783 -1 450  

       

Arbetsmarknadsåtgärder -853 -409 -136 -209 200 41 

Summa  Arbetsmarknadsåtgärder -853 -409 -136 -209 200  

Totalt -236 997 -239 027 -165 906 -245 627 -6 600  

17.9.2 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens budget för 2014 fastställdes till 239 212 tkr i december av fullmäktige. 
Budgeten är enligt beslut i fullmäktige (2014/3 14.1832) justerad till 239 027 tkr. 
Följande förändringar avses: 

- Överföring av kommunikatör från socialförvaltning till kommunikationsavdelningen 
KS, 185 tkr. 

1. Socialchefens kansli (+880 tkr) 
I verksamheten finns besparingsåtgärden att inte tillsätta avdelningschef för 
funktionsnedsatta vilket motsvarar en besparing om 400 tkr. Verksamheten 
genomför besparingen, men gör bedömningen att kostnaden för system, licenser 
och köpta tjänster kommer att bli högre än vad som budgeterats 2014. I prog-
nosen ryms också kommande intäkter avseende inrapportering i kvalitetsregister. 
I prognosen ryms också kostnader om 120 tkr för påbörjad ombyggnation av 
lokalen för korttids. Verksamheten redovisar sammantaget en prognos på 
+880 tkr. 
 

2. Demensteam (+700 tkr) 
Verksamheten kommer att starta 1 augusti istället för 1 april. Till skillnad mot 
föregående prognos tillsätts demensvårdsutvecklaren i oktober, arbetsterapeuten, 
50%, i augusti. Biståndshandläggare, 50%, tillsätts inte alls under året. Detta 
medför en besparing om cirka 700 tkr. 
 

3. Hemtjänst Kärnhuset (kommunal regi) (+/-0 tkr) 
Verksamheten utför färre antal hemtjänsttimmar än budgeterat vilket medför en 
prognos om lägre intäkter för utförd hemtjänst med cirka 1 000 tkr. Intäkterna 

Delårsbokslut augusti 2014 95(130) 



har under året varit lägre än budgeterat och spås fortsätta bli så beroende på en 
ökad tillgång till särskilt boendeplatser samt utökning av korttidsplatser på 
Solängen och Dalängen. Kostnaden för personal anpassas till de färre antalet 
utförda timmar och prognosen bedöms bli ca 1 000 tkr lägre för personal. 
Personalkostnaderna regleras genom omarbetade scheman med kortare, men 
fler, arbetsdagar inom ordinarie bemanning. 
 

4. Hemsjukvård (+820 tkr) 
Verksamheten kommunal hemsjukvård redovisar ett överskott mot budget om 
820 tkr. Beslutad besparing inom hemsjukvården är 285 tkr (50% av total 
besparing inom HSL och rehab med 570 tkr). Verksamheten redovisar ytter-
ligare kostnadsminskning om 535 tkr. Total besparing beror på uppskjuten för-
stärkning samt vakanshållande av halvtidstjänst september-december för sjuk-
sköterska till Solängen avdelning 4. Förstärkningstjänst beräknas inte heller 
kunna tillsättas under 2014 vilket gör att kostnaderna blir lägre än i tidigare 
prognos. Förbrukningsmaterial har inte heller förbrukats i budgeterad utsträck-
ning. Tilläggsavtalet för privat hemsjukvård utförd av Grannvård AB gällande 
från och med 1 augusti beräknas ge en ökad kostnad om 250 tkr. Sammantaget 
ger det en prognos för verksamheten hemsjukvård med ett överskott om 820 tkr. 
 

5. Köp av hemtjänst (-150 tkr) 
Prognosen för köp av hemtjänst innebär högre kostnader med 150 tkr. Köp av 
kommunal hemtjänst bedöms bli 1 440 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med 
tidigare prognos har kostnaden för köp av privat hemtjänst ökat med ca 1500 tkr 
vilket medför en försämrad prognos. Intäkterna från hemtjänsttagarna bedöms 
bli något lägre än budgeterat. 
 

6. Rehab (+70 tkr) 
Beslutad besparing inom rehab är 285 tkr (50% av total besparing inom HSL 
och rehab med 570 tkr). Överskottet är något mindre jämfört med tidigare 
prognos då biträdande chef från och med maj tillträder tjänst som enhetschef 
samt att kostnaden för hjälpmedel varit hög under början av år 2014 och bedöms 
fortsätta vara höga. Sammantaget visar verksamheten en prognos på +70 tkr, 
vilket är lägre jämfört med föregående prognos. 
 

7. Köp av äldreboende, Attendo (+162 tkr) 
Kostnaden för köpta platser bedöms bli något lägre än budgeterat och tidigare 
prognos. 
 

8. Äldreboende - Hus 4 (+140 tkr) 
Beslutad besparingsåtgärd om vakant tjänst som enhetschef från och med 1 maj 
och året ut, en besparing om 400 tkr. Chefstjänsten kommer att tillsättas från och 
med 1 september vilket innebär en besparing om 200 tkr istället för beslutade 
400 tkr. Resterande besparing, 200 tkr, görs i demensteam där tjänster tillsätts 
senare. Jämfört med föregående prognos förekommer något ökade kostnader för 
personal då tillfällig förstärkning behövt göras. 
 

9. Äldreboende - Hus 4, nattpersonal (-95 tkr) 
Verksamheten visar ett underskott om 95 tkr då förstärkning är insatt på grund 
av ökad belastning och att en person ej kan lämna korttidsplanet nattetid på 
grund av oro kring brukare. 
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10. Äldreboende - Dalängen (avgifter och hyror) (-45 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott i form av lägre intäkter då särskilt 
boendeplats används som korttidsplats. 
 

11. Äldreboende - Solängen (-570 tkr) 
Beslutad besparing om 345 tkr med anledning av framskjuten start av Solängens 
tredje avdelning från 1 september till 1 oktober kommer ej att genomföras. Den 
tredje avdelningen kommer att öppnas i slutet av maj vilket är fyra månader 
tidigare än budgeterat. Det tidigare öppnandet av tredje avdelningen innebär att 
kostnaden för verksamheten (exklusive nattpersonal) ökar med 570 tkr. 
Sammantaget tillkommer 380 tkr för hela verksamheten (Solängen dag och natt). 
 

12. Äldreboende - Solängen, nattpersonal (+190 tkr) 
Den tredje avdelningen kommer att öppnas i slutet av maj vilket är fyra månader 
tidigare än budgeterat. Det tidigare öppnandet av tredje avdelningen innebär 
ingen kostnadsökning för nattpersonal i verksamheten. Sammantaget tillkommer 
380 tkr för hela verksamheten (Solängen dag och natt). 
 

13. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 (-68 tkr) 
Hyreshöjning om 6% från och med 1 april enligt beslutad besparingsåtgärd om 
170 tkr. I budget för 2014 beräknades hyresnivån höjas med ordinarie årlig 
hyresökning utöver den beslutade hyreshöjningen med 6%. Detta har inte 
genomförts vilket medför att det beräknade överskottet mot budget är lägre. 
 

14. Institutionsvård äldre (-550 tkr) 
Vi ser behov av köpt särskilt boende men lyckas ofta pussla så att vi kan lösa det 
inom kommunen idag. Vi har idag cirka 20 personer som har beslut om särskilt 
boende och som bor kvar i hemmet med hemtjänst. Vi har under året delvis köpt 
en extern plats och ser periodvis ytterligare behov av det under året. 
 

15. Köpt korttidsvård äldre (-30 tkr) 
Vi har idag cirka 20 personer som har beslut om särskilt boende och som bor 
kvar i hemmet med hemtjänst. I väntan på boendeplats behöver korttidsplatser 
köpas. Verksamheten redovisar en prognos på ett underskott om 30 tkr. 
 

16. Socialpsykiatri dag (+185 tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott om 155 tkr då bemanningen är lägre på 
den öppna verksamheten Källan. Semestervikarier har inte heller behövt 
tillsättas i planerad utsträckning. 
 

17. Personlig assistans LSS (+245 tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott om 200 tkr till följd av förändrade beslut. 
 

18. Personlig assistans med assistansersättning (-940 tkr) 
Verksamheten visar lägre intäkter för tre avslutade ärenden, ökade 
personalkostnader i ett ärende på grund av förändrat beslut. Sammantaget visar 
verksamheten ett underskott om 940 tkr. 
 

19. Sjövägen - boende LSS (+1545 tkr) 
Beslutad besparing om 300 tkr då verksamheten bedömdes vara för högt 
budgeterad med motsvarande belopp. Verksamheten genomför den planerade 
besparingen om 300 tkr samt redovisar något högre intäkter än budgeterat. I 
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verksamheten ryms också två enhetschefer om vardera 50% då utgången av 
2013 såg ut så och beräknades så för 2014. I budget ryms också en förstärkning 
helår som inte har behövt göras under året och inte heller bedöms behöva 
genomföras under resterande del av år 2014. Verksamheten redovisar 
sammantaget ett överskott om 1545 tkr. 
 

20. Handläggning handikappomsorg (+485 tkr) 
Totalt beslutades en besparing om 585 tkr genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL samt 
handläggning försörjningsstöd en kostnadsökning om 67 tkr. Jämfört med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och försörjningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 
 

21. Boende LSS, externt (-980 tkr) 
Budgeten förstärktes med 900 tkr efter analys av verksamheten i början 2014. 
Sammantaget för köpt boende LSS så visar prognosen ett underskott om cirka 
1 mkr jämfört med ursprunglig budget. Jämfört med budget efter förstärkning är 
avvikelsen högre kostnader med 80 tkr. En plats kommer att köpas under hela 
2014. Vid budget gjordes bedömning att alla köpta platser skulle avslutas under 
början av 2014. 
 

22. Korttidsboende Ekan LSS (-115 tkr) 
Verksamheten prognostiserar ett underskott som beror på ökade 
personalkostnader till följd av att extra insatser periodvis behöver sättas in för 
vissa barn som vistas i verksamheten. Den högre kostnaden beror också till del 
på att ordinarie personal får täcka förstärkning, rekrytering av vikarier pågår. 
 

23. Daglig verksamhet LSS (+65 tkr) 
Beslutad besparing om 1,0 årsarbetare samt lokalkostnader om totalt 665 tkr där 
465 tkr av besparingen fördelas här och resterande inom arbetsmarknadsåtgär-
der. En fullständig analys visar att lokalerna har samma kostnad som budgeterat 
(det går ej att göra den besparing som antogs utifrån 2013 års hyresnivåer). 
Verksamheten har under början av året haft höga kostnader för bland annat re-
paration av fönster efter skadegörelse, inköp av tvätt- och diskmaskin samt in-
köp och installation av dörröppnare. Kostnaderna har under året fortsatt varit 
högre än budgeterat då extra personalinsatser behövt göras kring brukare, samt 
kostnader för personal som har fackligt uppdrag. Verksamheten redovisar där-
med ett överskott om 65 tkr, istället för 465 tkr som hela besparingen skulle 
inneburit. 
 

24. Daglig verksamhet LSS, Café Håbo (-85 tkr) 
Socialförvaltningen har from 1 september övertagit caféet i kommunhuset. För 
detta har en utökning med en tjänst om 50% gjorts. 
 

25. Avlösarservice i hemmet LSS (+375 tkr) 
Beslutad besparing om 200 tkr på grund av minskat antal ärenden. Prognos 
högre än planerad besparing vilket medför att verksamheten redovisar ett 
överskott om 375 tkr. 
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26. Färdtjänst (-185 tkr) 

Beslutad besparing om 400 tkr i och med införande av begränsningar i resande. 
Ingen begränsning i resande ännu framtagen vilket medför att planerad och 
beslutad besparing inte kommer att genomföras. Kostnaden för riksfärdtjänst har 
under året samfakturerats med kostnaden för färdtjänst. Detta innebär att 
verksamheten inte har separerat kostnadsposterna och att kostnaden för både 
färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas under verksamhet färdtjänst. Sammantaget 
visar prognosen för färdtjänst och riksfärdtjänst ett underskott mot sammanlagd 
budget med 35 tkr. 
 

27. Riksfärdtjänst (+150 tkr) 
Verksamheten redovisar en prognos om kostnader för riksfärdtjänst med 
ca 150 tkr. Kostnaden för riksfärdtjänst har under året samfakturerats med 
kostnaden för färdtjänst. Detta innebär att verksamheten inte har separerat 
kostnadsposterna och att kostnaden för både färdtjänst och riksfärdtjänst 
redovisas under verksamhet färdtjänst. Sammantaget visar prognosen för 
färdtjänst och riksfärdtjänst ett underskott mot sammanlagd budget med 35 tkr. 
 

28. Fotvård (-90 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott om 90 tkr som beror på minskade 
intäkter till följd av färre utförda behandlingar. Trenden med färre utförda 
behandlingar som fanns under första halvåret av 2014 har vänt och antalet 
behandlingar som utförs är i nivå med budgeterat. Med hänsyn till att antalet 
behandlingar var lägre under våren 2014 redovisar verksamheten ett underskott. 
 

29. Myndighetsenhetens kansli (+300 tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott om 300 tkr Jämfört med föregående 
prognos är hela kostnaden för inhyrd personal nu omfördelad till 
verksamheterna handläggning stöd och bistånd vuxen samt handläggning 
försörjningsstöd. En del kostnader är även omfördelade till avdelning för stöd 
till barn och unga. Dessa verksamheter redovisar därmed högre kostnader 
samtidigt som myndighetsenhetens kansli visar minskade kostnader. 
 

30. Handläggning stöd och bistånd vuxen (-370 tkr) 
Totalt beslutades en besparing om 585 tkr genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL samt 
handläggning försörjningsstöd en kostnadsökning om 67 tkr. Jämfört med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och försörjningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 
 

31. Institutionsvård vuxna (-2 360 tkr) 
Behovet av institutionsplaceringar för vuxna bedöms vara högre än budgeterat 
vilket medför en prognos på ett underskott om 2 360 tkr. Behoven kring 
institutionsvård för vuxna med missbruksproblem var hög under senare delen av 
2013 vilket för med sig att beviljade vårdinsatser fortsätter under inledningen av 
2014. Ett större antal LVM-anmälningar än under tidigare perioder har 
förekommit under inledningen av 2014. Behoven är stora och omfattande med 
missbruksproblematik, avsaknande av bostad och inte tillräckligt uppbyggd 
öppenvård. Prognosen för helåret är att antalet placeringar ska minska, 
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korttidsvård erbjuds vid behov och att organisationsförändringen att Nakterhuset 
organiseras tillsammans med socialsekreterare ger effekter. 
 

32. Handläggning stöd och bistånd BoU (-270 tkr) 
Totalt beslutades en besparing om 585 tkr genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL samt 
handläggning försörjningsstöd en kostnadsökning om 67 tkr. Jämfört med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och försörjningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 
 

33. Institutionsvård BoU (-6 600 tkr) 
Jämfört med budget redovisar verksamheten högre kostnader om 6 600 tkr. 
Institutionsvård barn och unga har ökat kraftigt under slutet av 2013 med fortsatt 
utveckling under första delen av 2014. Några av placeringar pågår under flera år 
och det har inte varit möjligt att bygga upp lösningar i hemmet. De flesta av 
placeringarna är tonåringar med en komplex livssituation. Under kvartal 1 i år, 
har familjer varit placerade för utredning på HVB-hem och där vi sedan byggt 
upp stöd i hemmet. Ny organisation från 1 maj där stöd och behandling organi-
seras tillsammans med socialsekreterare som arbetar med barnutredningar och 
insatser för att på sikt ge minskade kostnader för institutionsvård barn och unga. 
 

34. Familjehem BoU, extern (+2 030 tkr) 
Prognosen visar lägre kostnader för köp av familjehem med 2 030 tkr. Jämfört 
med föregående prognos bedöms kostnaden bli 50 tkr lägre. 
 

35. Behandlingsaktiviteter öppenvård unga (-400 tkr) 
Verksamheten redovisar en prognos med högre kostnader för öppenvård. Det 
ekonomiska utfallet rymmer kostnader vilka kommer att rättas till driftsprojekt 
som finansieras med externa medel. Bedömningen görs att prognosen för 
verksamheten är rimlig i förhållande till det kommande korrigerade utfallet. 
 

36. Kontaktfamilj BoU SoL (-480 tkr) 
Kostnaden för kontaktfamiljer bedöms bli högre än budgeterat. 
 

37. Handläggning kontaktpersoner SoL (+288 tkr) 
Totalt beslutades en besparing om 585 tkr genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL samt 
handläggning försörjningsstöd en kostnadsökning om 67 tkr. Jämfört med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och försörjningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 
 

38. Individuellt behovsprövad öppenvård (+650 tkr) 
Beslutad besparing om 175 tkr vilket innebär en såld plats i 5 månader mer än 
budgeterat. Budget är beräknad på att fyra platser säljs under 10 månader till in 
intäkt av 1 400 tkr. Utfallet för sålda platser har under jan-feb varit 5 sålda 
platser, mar-apr 4 sålda platser och 3 sålda platser för maj-juni. Prognosen för 
höstterminen är 7 sålda platser till annan kommun. Sammantaget summerar 
utfallet hittills i år med prognosen för kommande månader en intäkt om 
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2 050 tkr. Jämfört med ursprungsbudget redovisar verksamheten ett överskott 
om 650 tkr. Jämförs prognosen med budget efter besparing redovisar 
verksamheten ett överskott om 475 tkr. 
 

39. Handläggning försörjningsstöd (-200 tkr) 
Totalt beslutades en besparing om 585 tkr genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL samt 
handläggning försörjningsstöd en kostnadsökning om 67 tkr. Jämfört med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och försörjningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 
 

40. Försörjningsstöd (-1 250 tkr) 
Förvaltningen gjorde bedömningen att verksamheten behövde förstärkas med 
800 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd bedöms bli lägre jämfört med 
föregående prognos då man under den senaste månaden har sett tecken på ett 
minskat antal hushåll med försörjningsstöd. Verksamheten redovisar en prognos 
med en avvikelse om 1250 tkr mot ursprunglig budget. 
 

41. Arbetsmarknadsåtgärder (+200 tkr) 
Beslutad besparing om 1,0 årsarbetare samt lokalkostnader om totalt 665 tkr där 
200 tkr av besparingen fördelas här och resterande inom daglig verksamhet. 
Verksamheten redovisar en prognos enligt besparing och därmed ett överskott 
om 200 tkr jämfört med ursprunglig budget. 

17.9.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Socialchefens  kansli -5 -200 0 -25 175 1 

Myndighetsenheten -240 -300 -198 -250 50 2 

Hemtjänst -8 -610 0 -610 0 3 

Korttidsboende äldre -138 -300 -21 -300 0 4 

Äldreboende - Pomona Hus 4 0 -40 0 0 40  

Hemsjukvård -31 -130 0 -130 0 5 

Rehab -1 091 -130 0 -130 0 6 

Fotvård 0 -30 -28 -30 0 7 

Äldreboende - Solängen -1 559 0 0 0 0  

Personlig assistans 0 -20 0 0 20  

Socialpsykiatri -48 0 0 0 0  

Korttidsboende Ekan, LSS -14 -80 -4 -60 20 8 

Dalvägen - boende LSS 0 -430 -329 -350 80 9 

Sjövägen - boende LSS -44 -490 -23 -430 60 10 

Lindegårdsvägen - boende LSS 0 -60 -42 -60 0 11 

Daglig verksamhet, LSS -218 0 0 0 0  

Stöd- och behandlingsenheten 0 -75 0 -75 0 12 

Familjerådgivning -22 0 0 0 0  
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Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Summa -3 418 -2 895 -645 -2 450 445  

17.9.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1. Socialchefens kansli 
Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna kommer att bli lägre än 
beräknat då det planerade äldrecentret inte öppnas.  

2. Myndighetsenheten 
Inventarier till arbetsplatser på enheten, samt utbyte av enhetens datorer i 
samband med IT-uppgradering. 

3. Hemtjänst 
Budget för inventarier till ny verksamhetslokal, samt nyckelgömmor. Då ny 
verksamhetslokal inte tillkommer görs en omprioritering av investeringsbudget 
till att enbart avse nyckelgömmor.  

4. Korttidsboende äldre 
Inventarier till nya korttidsboendet. 

5. Hemsjukvård 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom hemsjukvården. 

6. Rehab 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom rehab.  

7. Fotvård 
Mobil fotvårdsutrustning. 

8. Korttidsboende Ekan, LSS 
Inventarier till korttidsboendet samt utbyte av enhetens datorer. 

9. Dalvägen - boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. Bedömningen görs att kostnaderna för 
inventarier blir 80 tkr lägre än budgeterat. 

10. Sjövägen - boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. Bedömningen görs att kostnaderna för 
inventarier blir 60 tkr lägre än budgeterat. 

11. Lindegårdsvägen - boende LSS 
Inventarier till verksamheten. 

12. Stöd- och behandlingsenheten 
Utbyte av enhetens datorer. 
 

18 Miljö- och tekniknämnden 

18.1 Sammanfattning 

Från den 1 juli 2014 har miljö- och teknikförvaltningen övergått till kommunstyrelsens 
förvaltning. Alla enheter har arbetat vidare med sina dagliga uppgifter och strävar 
kontinuerligt efter att göra sitt arbete så effektivt som möjligt. 

Den geografiska flytten av alla verksamhetschefer till samma hus i det så kallade 
"Landstingshuset" har påverkat verksamheterna positivt. Det blir lättare att nå varandra 
och hitta samarbetspunkter inom tekniska avdelningen. Men däremot har avståndet till 
övriga verksamheter i kommunhuset blivit större och samarbetet blivit mer besvärligt. 

Förvaltningsekonomen har fortsatt arbeta tillsammans med ledningsgruppen för att få en 
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större kontroll och förståelse över hela tekniska avdelningen. Alla budgetansvariga fick 
en heldagsutbildning i ekonomi av en utbildare från PWC, som var mycket uppskattad. 
De ökade kunskaperna ger teknikavdelningen stora förutsättningar att hålla budget i 
balans. 

18.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Miljö- och tekniknämnden arbetar med många saker som de flesta av medborgarna 
använder dagligen. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och 
sophämtning till belysning på allmänna platser. Till nämndens ansvarsområden hör 
också skötsel av naturreservat, idrottsanläggningar, stränder och parker, samt 
kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser. 

Service för kommunens lokaler och verksamheter 
Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller, städar samt lagar maten till skolorna, 
förskolorna och äldreomsorgen. 

Inom teknikavdelningen arbetar personal med skilda utbildningar och arbetsområden. 
Arbetet styrs av de beslut som fattas av politikerna i miljö- och tekniknämnden. 

18.3 Årets händelser 

Under sommaren har åtgärder genomförts för att förbättra hämtning och lämning av 
barn vid Futurumskolan. 

Gatu-/parkenheten har efter utförda säkerhetsbesiktningar på alla lekparker och 
gårdsanläggningar utfört en mängd åtgärder för att skapa säkra lekparker för våra barn. 

Matavfallsprojektet är inne i sitt slutskede och nu återstår enbart ett antal flerbostadshus 
och verksamheter samt några villaområden innan hela kommunen har 
matavfallsinsamling. 

Reningsverket har byggts om och byggts ut för att klara Bålstas växande befolkning. 
Kommunen har även säkerställt en fortsatt bra vattenkvalitet i Mälaren och verket har 
därför försetts med kväverening. Invigning var den 21 augusti 2014. 

Under hösten kommer projekteringen påbörjas för den nya förskola som kommer att 
byggas i närheten av Gröna Dalenskolan. Förskolan ska vara färdig för inflyttning vid 
höstterminsstart 2015. 

I juli 2014 stod LSS-boendet på Sjövägen klart för inflyttning. 

Slottsbackens förskola (fd Junibackens förskola) är snart klar för inflyttning och 
projektet håller tidsplanen. 

Kostenheten har under vårterminen 2014 arbetat aktivt med uppdraget att verka för en 
ungdomligare skolmeny. Ett led i att skapa delaktighet och diskussion var att eleverna 
under en lunch fick möjlighet att skriva sina önskemål om höstens meny på 
engångsbordsdukar. En mycket uppskattad aktivitet som skapade flera intressanta 
samtal runt om i våra skolrestauranger. 

18.4 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 
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18.4.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

18.4.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, 
tillgängliga och attraktiva 

 Kommer att uppfyllas 

Kommunen genomför varje år en Demokratidag för ungdomar. I år genomförs 
aktiviteten den 6 oktober. Temat för året är "Mitt centrum". För att ta reda på vad 
kommunens ungdomar tycker om de centrala delarna av Bålsta och hur dessa delar ska 
göras trygga, tillgängliga och attraktiva, så kommer flera enheter att vara 
representerade. 
För att leva upp till detta mål har även ett antal särskilda aktiviteter och projekt 
genomförts och kommer att genomföras, exempelvis: 

• att få Fridegårdsgymnasiets matsal att bli mera restauranglik. Ett arbete där elever 
och medarbetare har getts möjlighet att tycka och tänka kring utseendet på 
skolrestaurangen. 

• att trafiksäkerheten har förbättrats vid Futurumskolan 
• att alla elever som får mat från kommunens kostenhet fick skriva sina förslag för 

kommande skolmeny direkt på bordsduken. Det blev många kreativa idéer för 
kostenheten att jobba vidare med. 

• att bygga om taket och inomhusmiljön på Västerängsskolan 
• att fortsätta byggandet av den nya förskolan i Skokloster, Slottsbackens förskola 
• att påbörja projektering för den nya förskolan i Gröna Dalenområdet under hösten 

Det är nämndens bedömning att detta mål kommer att vara uppfyllt i slutet av året. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Genomföra medborgardialoger med syftet att öka delaktigheten och 
få bredare förankring hos medborgarna inför nya projekt. 2 2 

18.4.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

18.4.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

 Kommer att uppfyllas 
Även för år 2014 har kommunfullmäktige gjort en satsning på underhåll och avsatt 3,5 
miljoner kronor. Nämnden har fördelat dessa pengar med 2 miljoner kronor till 
fastighetsunderhåll och 1,5 miljoner kronor till gatuunderhåll. Till detta ska läggas det 
som enheterna redan avsatt för underhåll. Tyvärr räcker detta inte på långa vägar till det 
underhållsberg som byggts upp under ett antal år. 

På fastighetenheten pågår en större ombyggnation av Västerängsskolan och under 2015 
kommer en ombyggnation av taket på Fridegårdsgymnasiet att påbörjas. En 
ombyggnation som eventuellt kommer att pågå även under 2016 med hjälp av 
investeringsmedel. 

För att leva upp till detta mål har även ett antal särskilda aktiviteter genomförts och 
kommer att genomföras, exempelvis: 

• att inventera och dokumentera behov av långsiktigt planerat underhåll för 
kommunens byggnader 
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• att ta fram lokalresursplan för kommunens byggnader 
• att upprätta en drift- och underhållsplan för utemiljön på skolor och förskolor 
• att dokumentera rutiner för drift och underhåll av fritidsanläggningarna 
• att föra loggbok över projekt "Grans gård ny dricksvattenledning" 

Det är nämndens bedömning att detta mål kommer att vara uppfyllt i slutet av året. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Planerade underhållsåtgärder genomförs. 100% 100% 

18.4.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

 Kommer att uppfyllas 
För att leva upp till detta mål har även ett antal särskilda aktiviteter genomförts och 
kommer att genomföras, exempelvis: 

• att överföra vissa arbetsuppgifter från VA/Avfalls kundtjänst till Kontaktcenter, 
vilket medfört utökade öppettider 

• att bjuda in till informationsbesök för kommunanställd personal om hur avfallet 
sorteras på ÅVC Västerskog 

• att aktivt arbeta med service och kundbemötande på ÅVC Västerskog 

Under perioden juni-augusti har kontaktcenter hanterat 31% av de inkomna samtalen. 
För att öka denna siffra måste den tekniska avdelningen uppdatera hemsidan samt ta 
fram ännu bättre checklistor och instruktion för till exempel hantering av renhållning av 
gator, grävningstillstånd, markupplåtelse, lokala trafikföreskrifter, gräsklippning, 
trafikljus och vilda djur. 

Siffran grundar sig även på den mängd samtal som passerar kontaktcenter. Till detta ska 
läggas alla samtal där entreprenörer, medborgare och medarbetare ringer direkt till 
enskilda handläggare med hjälp av direktnummer eller mobilnummer. Dessa samtal 
finns inte med i statistiken och siffran borde därför vara ännu lägre än 31 %. 

Det är nämndens bedömning att detta mål kommer att vara uppfyllt i slutet av året. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 
Öka andelen samtal som kan besvaras direkt i kontaktcenter och 
därmed minska andelen samtal som går direkt till handläggare. 31% 40% 

18.4.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

18.4.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och 
även mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen 

 Kommer att uppfyllas 

För att leva upp till detta mål har även ett antal särskilda aktiviteter genomförts och 
kommer att genomföras, exempelvis: 

• att ta fram plan för energisparande åtgärder 
• att baka eget bröd på vissa grundskoleköken till att börja med 
• att införa odlingslott på några förskolor 
• att påbörja utredning om dricksvattenförsörjningen i Håbo kommun 
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• att införa insamling av matavfall i områden med onsdags- och torsdagshämtning 
• att påbörja arbetet med ny avfallsplan 2014-2018 

Anledningen till minskningen av en av nyckelindikatorerna är att Håbo kommun har 
bytt grossist, vilket gör att första halvåret varit en testperiod av de nya produkterna samt 
kontinuerlig utökning av andel miljömärkta livsmedel. Kostenheten har nu utökat 
varukorgen med ekologiska/miljömärkta livsmedel vilket innebär att andel inköp av 
ekologiska/miljömärkta livsmedel kommer att utökas till slutet av året. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår. Under 2014 har ergonomigenomgångar 
genomförts inom flera verksamheter och samtliga medarbetare kommer att erbjudas 
hälsoundersökning - något som aldrig tidigare har gjorts i denna omfattning. Innan 
sommaren genomfördes den första avstämningen och då framkom det att flera 
medarbetare känner sig stressade. Ökade krav från samhället, flera år av besparingar och 
vakanser som inte har tillsatts för att klara ekonomin - är några av de skäl som 
framkommit. Ett annat skäl som under våren har uppmärksammats är stressen kring den 
stora omflytten som gjordes i början av året och den stora omorganisationen som 
genomfördes per 1 juli 2014. Omflytten som gjordes med egen personal gjorde så att 
hela den administrativa personalen inom gatu/park, kost, VA och avfall flyttat till 
Landstingshuset där redan fastighetsenheten satt. 

Det är nämndens bedömning att detta mål kommer att vara uppfyllt i slutet av året. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 

Augusti 
2014 

Måltal 
2014 

 Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel 15% 18% 

 Minska sjukfrånvaron - Hälsotalet 5,9% 5,5% 

18.5 Viktiga förändringar och trender 

Kostenheten 
Attityden till skolmaten har förändrats. De som tycker att skolmatens kvalitet är hög har 
ökat de senaste åren enligt undersökningar gjorda av Jordbruksverket. Det kan delvis 
bero på den ändring i skollagen som gjordes 2011, där man ställer krav på att den inte 
bara ska vara kostnadsfri utan också näringsriktig. Allt fler medborgare intresserar sig 
för matens innehåll och ursprung samt ställer ökade krav på vad som serveras. Vi ser en 
ökning i antalet resurskrävande specialkoster, som exempel glutenfri, mjölkproteinfri 
etc. 

Det är viktigt med en fortsatt satsning på de offentliga måltiderna. Förändringar och 
förbättringar måste ske på flera plan. En måltid är mer än det som ligger på tallriken. 
Måltidsfrågan måste få ett ökat fokus och det är ett gemensamt ansvar att samarbeta 
mellan kommunens alla förvaltningar. När en måltid är god, men också trivsam, säker, 
näringsriktig, hållbar och integrerad i verksamheten höjs kvaliteten totalt. 

Fastighetsenheten 
Kunskapen och intresset kring lokalfrågor ökar hos våra kunder/hyresgäster. Fastighets-
enheten arbetar för att öka kommunikationen och informationen ut till sina kunder. 

Kommunens fastigheter har ett eftersatt underhåll på grund av att nödvändigt underhåll 
inte har kunnat utföras enligt plan och inte heller har medel för detta funnits över åren. 
Detta är en utmaning som behöver hanteras. Det visar sig bland annat genom det stora 
utfallet på avhjälpande underhåll (reparationer) och ökade kostnader för fukt- och 
vattenskador. Förvaltningen arbetar med att inventera och ta fram en mer detaljerad och 
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långsiktig underhållsplan för kommunens byggnader. 

Miljön står allt mer i fokus. Vid upphandling av nybyggnation efterfrågar allt fler 
entreprenörer högre miljökrav i förfrågningsunderlaget för att delta i upphandlingar. Då 
energipriser tenderar att bli högre är även arbetet med energieffektiviseringar allt 
viktigare. För enhetens personal kräver det såväl utökad kunskap inom området och tid 
som behöver läggas på att arbeta med frågor inom energi och miljö. För att följa 
utvecklingen behöver utbildning budgeteras och tidsresurser avsättas. 

Gatu-/parkenheten 
Drift- och underhållsbehovet på kommunens anläggningar ökar på grund av att 
merparten av vägar och gatubelysning inom kommunens bostadsområden är 30–40 år 
gamla och har mycket skador. Det gäller även kommunens gång- och cykelvägar, 
skogar och lekplatser samt utemiljön kring skolor och förskolor. Samtidigt som behovet 
av drift och underhåll ökar, urholkas budgeten genom kostnadsökningarna i samhället. 
Mycket av gatu-/parkenhetens verksamhet bedrivs på entreprenad och entreprenörerna 
justerar sina priser uppåt i takt med kostnadsökningarna i samhället. 

En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna gällande barns trygghet och 
säkerhet i den offentliga miljön och trafiksäkerhet generellt. Under året har särskilt 
trafiksäkerheten vid skolorna i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn, 
lyfts fram av både skolpersonal och föräldrar. Det finns ett stort behov av att bygga om 
dessa miljöer så att de blir mer trafiksäkra. 

Inom kommunen finns ett stort antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. En 
tydlig trend är att dessa inte längre anser sig ha möjlighet att ta ansvar för drift och 
underhåll. Ett antal skrivelser har inkommit, med önskemål om att kommunen ska ta 
över ansvaret. Om kommunfullmäktige i framtiden kommer att fatta beslut om sådana 
övertaganden kommer det att påverka gatu-/parkenhetens drift- och investeringsbudget. 

Lokalvårdsenheten 
Kraven på en hälsosam inomhusmiljö ökar. För att försäkra oss om att vi håller en bra 
standard har vi beslutat att följa Socialstyrelsens råd då det gäller städning på skolor, 
förskolor och fritidshem. SOSFS 1996:33. Detta i samråd med Hans Elmehed. 

18.6 Plan för valfrihet och konkurrens 

Miljö- och tekniknämnden antog 2012-10-01, § 89 en plan för valfrihet och konkurrens 
för perioden 2012-2014. Enligt planen ska inga verksamheter utredas under 2014. 

18.7 Intern kontroll 

Arbetet med den interna kontrollen pågår enligt plan. Miljö- och tekniknämnden har 
fastställt fyra kontrollmoment för att minska riskerna. 

1. Felaktig hantering av resor och traktamenten 

Resultat av kontrollmoment: 
Det saknas kännedom om rutiner för hur traktamenten och resor ska rapporteras i 
lönesystemet och därför fungerar inte rapporteringen i dagsläget. 

Förslag på åtgärd:  
Enhetschefer behöver få utbildning/information om hur traktamenten och resor ska 
rapporteras i lönesystemet. Kontroll/utbildning bör även utvidgas till att innefatta övrig 
personal i organisationen. 
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2. Delegationsordningen följs inte. 
Resultat av kontrollmoment: 
Under de senaste åren har flera enheter försvunnit från teknikavdelningen vilket har 
påverkat innehållet i delegationsordningen. Den nu gällande delegationsordningen 
anpassades inför övergång till kommunstyrelsens förvaltning från 1 juli 2014. 

En ny delegationsordning kommer att tas fram under hösten eftersom kommunstyrelsen 
kommer att hantera de frågor som idag hanterats av miljö- och tekniknämnden från och 
med 1 januari 2015. Vid kontroll av återrapportering av delegationsbeslut har en del 
brister upptäckts. 

Förslag på åtgärd: 
Informations- och utbildningsinsatser kommer att genomföras under hösten och i början 
av 2015 för att medarbetare ska få bättre kännedom om den nya delegationsordningen 
som gäller från och med den 1 juli 2014 samt den nya som kommer att gälla från och 
med 1 januari 2015. De delegationsbeslut som inte återrapporterats under året kommer 
att återrapporteras snarast. 

3. Missvisande prognoser 

Resultat av kontrollmoment: 
Under 2013 genomfördes utbildningsinsatser inom ekonomi, beställning och 
fakturahantering för en stor mängd medarbetare inom avdelningen. Under 2014 har 
denna insats följts upp med en djupare ekonomiutbildning framtagen för chefer. Denna 
genomfördes under våren 2014. Det är nämndens bedömning att detta har bidragit till 
att bättre prognoser idag tas fram. 

Förslag på åtgärd: 
Utbildningsinsatser kommer att fortsätta för nyanställda och medarbetare som under året 
bytt arbetsuppgifter. 

4. Följer vi de avtal vi har när vi avropar? 

Resultat av kontrollmoment: 
Ett antal stickprov har gjorts under året för kontroll av fakturor mot de avtal som 
kommunen har. Stickproven har utförts för olika verksamheter under tekniska 
avdelningen. Av de fakturor som kontrollerades var det inga som saknade avtal. 
Ytterligare stickprov kommer att ske under hösten. 

Förslag på åtgärd: 
Fortsatt kontroll genom stickprov av fakturor för de olika verksamheterna. 

18.8 Volymer och nyckeltal 

18.8.1 Fastighetsenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Area kommunägd, kvm BRA 90 832 90 601 90 832 91 116 92 416 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 18 073 17 168 18 073 17 029 17 029 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 73 76 43 51 77 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Energi, kr/kvm 143 159 89 99 159 

Vatten och avlopp, kr/kvm 14 15 9 11 15 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 61 56 33 31 56 

Avhjälpande underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

373 300 138 532 600 

Planerat underhåll, kr/kvm 71 79 26 39 79 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar 
för underhåll, fastighet, tkr 

2 000 2 000 1 645 1 500 2 000 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 990 750 548 890 945 

Area kommunägd, kvm BRA 

Slottsbackens förskola (fd Junibackens förskola) blir klar till årsskiftet. Ytan uppskattas 
till 1300 kvm för denna därför 92416 kvm. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Paviljonger för Slottsbacken/Junibacken kvarstår till feb/mars 2015. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder 
med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen 
hos ett förvaltningsobjekt. 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnad för uppvärmning och elförbrukning i lokaler. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnad för vatten och avlopp till lokaler. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Verksamhetens utfall beror på vilka oförutsedda händelser som sker under året. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Vattenskada Skörby samt att risk föreligger för någon mer skada under resterande år. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Många arbeten är ännu ej slutförda samt att fakturering släpar något. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Underhållsprojekt pågår för fullt. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för reparationer som utförs i storköken. 
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18.8.2 Gatu-/parkenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Ljuspunkt, kr/inv 268 290 174 190 290 

Vinterväghållning, kr per inv/år 289 363 239 165 300 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 98 75 85 96 96 

Trafikskada, tkr 245 150 38 306 500 

Gräsklippning, kr per inv/år 61 50 45 37 50 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar 
för underhållsbeläggning, gata, tkr 

1 500 1 500 1 500 1 911 1 911 

Ljuspunkt, kr/inv 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, antal ljuspunkter samt eventuell lägre 
energiförbrukning i takt med att avdelningen byter ut kvicksilverlampor mot 
natriumhalogen eller andra energisnåla ljuskällor. Aktuellt utfall delas med aktuellt 
antal kommuninvånare, beräknat på 20 000 invånare. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt 
oktober-december. Utfallet varierar stort beroende på framförallt väderleken. Perioden 
januari-mars har varit mild och snöfattig och därför är kostnaderna låga. 
Halkbekämpningen av stora leder har överförts till egen regi på grund av att aktuell 
entreprenör avsade sig uppdraget under innevarande avtalsperiod. Kostnaden för detta 
måste analyseras närmare. 

Under sommaren har en ny upphandling av vinterväghållningen gjorts. Tilldelnings-
beslut är i skrivande stund på gång. Den nya upphandlingen kan komma att innebära 
ökade kostnader. 

Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att vara under okt-dec och vi måste avsätta 
medel för att kunna möta kostnaderna för en period med mycket snö och halka. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. Under 
2014 har endast de av kommunfullmäktige avsatta medlen för underhållsbeläggningar 
(1,5 mkr) avsatts för underhållsbeläggningar för att kunna möta ökade kostnader för 
vinterväghållning och gatubelysning. Tack vare den milda vintern under perioden jan-
mars så har ytterligare medel använts för beläggningar. Den totala summan är  
1 911 tkr. Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. 
Invånarantal 2014 beräknat till 20 000. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och 
vägskyltar i tkr. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen 
men denna möjlighet har upphört. Kostnaden för trafikskador tenderar att öka 
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Gräsklippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal, för närvarande 
20 000. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat gatuavdelningen 1,5 mkr i extra anslag för 
underhållsbeläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. 

18.8.3 Kostenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Antal serverade lunchportioner totalt/år 
förskola (tusen port) 

168 188 118 114 168 

Antal serverade lunchportioner total/år 
grundskola (tusen port) 

470 487 284 283 487 

Antal serverade lunchportioner total/år 
gymnasium (tusen port) 

73 79 46 39 79 

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, (%) 
procent 

19 18 17 15 20 

Antal tillagade portioner totalt/år i 
äldreomsorgskök (tusen port) 

77 80 51 53 80 

Inköp av ekologisk färsk frukt och 
grönsaker 

 28  28 28 

Inköp av ekologiska övriga livsmedel  17  14 17 

Antal serverade lunchportioner totalt/år förskola (tusen port) 

Statistik är baserad på serverade antal lunchportioner för förskolebarn och pedagoger 
sammantaget. (I denna statistik saknas dock två avdelningar på Junibacken då dessa 
räknas in i Slottsskolans statistik). En minskning av antalet portioner kan noteras 
jämfört med samma period föregående år, vilket stämmer överens med minskning av 
antal placerade barn på förskola år 2014. 

Antal serverade lunchportioner total/år grundskola (tusen port) 

Avser totalt antal serverade portioner i grundskola (exklusive levererade portioner till 
kommunal förskola med undantag för Junibackens två avdelningar) inklusive levererade 
portioner till externa kunder och pedagoger. 

Antal serverade lunchportioner total/år gymnasium (tusen port) 

Avser totalt tillagade portioner inkl externa kunder och pedagoger. 

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent 

Halvårsrapportering tom juni 2014. Anledningen till minskningen är att Håbo kommun 
har bytt grossist, genom ny livsmedelsupphandling, vilket gör att första halvåret har 
varit en testperiod av de nya produkterna samt kontinuerlig utökning av andel 
miljömärkta livsmedel. Kostenheten kommer under året att fortsätta, utöka varukorgen 
med ekologiska/miljömärkta livsmedel vilket innebär att andel inköp av 
ekologiska/miljömärkta livsmedel kommer att bli större till helårsrapporteringen 2014. 
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Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök (tusen port) 

Äldreomsorgen Pomona, hemtjänst och externa kunder. 

Inköp av ekologisk färsk frukt och grönsaker 

Andel ekologisk frukt och grönsaker/rotsaker/potatis har jämfört med föregående 
halvårsrapportering ökat från 24 % till 28 %. 

Inköp av ekologiska övriga livsmedel 

Andel ekologiska livsmedel (exkl ekologisk frukt/grönt/rotsaker/potatis) har jämfört 
med föregående halvårsrapportering minskat från 16% (halvår år 2013) till 13,5% 
(halvår år 2014). Anledningen till minskningen är att Håbo kommun har bytt grossist, 
genom ny livsmedelsupphandling, vilket gör att första halvåret har varit en testperiod av 
de nya produkterna samt kontinuerlig utökning av andel miljömärkta livsmedel. 
Kostenheten har nu utökat varukorgen med ekologiska/miljömärkta livsmedel vilket 
innebär att andel inköp av ekologiska/miljömärkta livsmedel kommer att bli större till 
helårsrapporteringen 2014. 

18.8.4 Övriga nyckeltal 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Skadegörelse, tkr 667 700 461 228 400 

Klotter, tkr 106 105 62 24 100 

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och sandupptagning, tkr 

5 917 7 310 4 919 3 354 6 000 

Skadegörelse, tkr 

Skadegörelsen på gatuavdelningens anläggningar har fortsatt att minska. Det finns dock 
en risk med att kostnaden plötsligt kan öka avsevärt om t ex hissen på stationen blir 
vandaliserad. 

Klotter, tkr 

Kostnaden för klottersanering har minskat under perioden. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Vinterväghållningens kostnader innefattar samtliga kostnader för snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. 
Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt oktober-december. Utfallet 
varierar stort beroende på framförallt väderleken. Perioden januari-mars har varit mild 
och snöfattig och därför är kostnaderna låga. Halkbekämpningen av stora leder har 
överförts till egen regi på grund av att aktuell entreprenör avsade sig uppdraget under 
innevarande avtalsperiod. Kostnaden för detta måste analyseras närmare. 

Under sommaren har en ny upphandling av vinterväghållningen gjorts. 
Tilldelningsbeslut är i skrivande stund på gång. Den nya upphandlingen kan komma att 
innebära ökade kostnader. 

Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att vara under okt-dec och vi måste avsätta 
medel för att kunna möta kostnaderna för en period med mycket snö och halka. 
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18.8.5 Lokalvårdsenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Lokalvård, kr/kvm 103 107 70 74 110 

Lokalvård, kr/kvm 

Ökade kostnader för inköp av papper och redskap på grund av att vi saknar avtal sedan 
våren 2014. Upphandling pågår tillsammans med ett flertal kommuner vilket är orsaken 
till förseningen. 

18.9 Drift- och investeringsredovisning 

18.9.1 Driftredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Nämndverksamhet -509 -267 -170 -357 -90  

Teknisk ledning -1 443 -1 460 -951 -1 070 390 1 

Gator och belysning -20 580 -24 954 -16 615 -25 213 -259 2 

Park och gårdsanläggningar -4 102 -4 659 -4 036 -5 148 -489 3 

Idrottsanläggningar -7 360 -12 670 -9 138 -12 077 593 4 

Buss, bil & spårbunden trafik -73 -655 -307 -500 155 5 

Kostenheten -29 184 -28 324 -17 103 -28 324 0  

Fastighetsenheten -3 794 -4 437 -1 642 -4 437 0  

Lokalvårdsenheten -11 262 -11 611 -8 464 -11 911 -300 6 

Summa -78 307 -89 037 -58 426 -89 037 0  

Underhåll och snöröjning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
augusti 

2014 
Prognos Av-

vikelse Not 

Underhåll fastighet -2 000 -2 000 -1 500 -2 000 0  

Underhåll beläggningar gata -1 500 -1 500 -1 911 -1 911 -411  

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och sandupptagning -5 917 -7 310 -3 354 -6 000 1 310 7 

18.9.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Teknisk ledning +390 tkr 
För att hantera de prognostiserade underskottet för nämnden kommer teknisk ledning att 
spara 390 tkr. En del av överskottet har att göra med att kommunstyrelsen fattat beslut 
om att genomföra en personalfest och att denna kommer bekostas av kommunstyrelsen, 
vilket leder till ett överskott inom verksamheten teknisk ledning. 

2. Gata och belysning - 259 tkr 
Underskottet beror på oväntat stora kostnader för reparationer av maskiner, fordon och 
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redskap. I verksamhet gata/park drift och underhåll har dessutom bokförts fordon och 
maskiner som ska bokföras på utomhusanläggningar och ishall. Detta kommer att 
åtgärdas och rättas under hösten. 

3. Park och gårdsanläggningar - 489 tkr 
Underskottet beror på stora kostnader för reparationer av lekutrustning på skolor, 
förskolor och lekplatser som ett resultat av utförd säkerhetsbesiktning. 

4. Idrottsanläggningar +593 tkr 
Fordon och maskiner som ska bokföras på utomhusanläggningar och ishall har felaktigt 
bokförts på gata/park drift och underhåll. Detta kommer att rättas under hösten. 

5. Buss, bil och spårbunden trafik, +155 tkr 
Prognosticerat överskott på grund av att skadegörelsen hittills inte varit så omfattande. 
Överskottet kan dock försvinna om det blir större skadegörelse under återstoden av året. 

6. Lokalvård -300 tkr 
Underskottet beror dels på ökade kostnader för redskap och förbrukningsmaterial, detta 
som en följd av att vi inte har ett fungerande avtal. Vi har även kostnader för 
korttidsfrånvaro. 

7. Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning 
Vinterväghållningens kostnader innefattar samtliga kostnader för snöröjning, halkbe-
kämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. Verksamheten be-
drivs under perioden januari-april/maj samt oktober-december. Utfallet varierar stort 
beroende på framförallt väderleken. Perioden januari-mars har varit mild och snöfattig 
och därför är kostnaderna låga. Halkbekämpningen av stora leder har överförts till egen 
regi på grund av att aktuell entreprenör avsade sig uppdraget under innevarande avtals-
period. Kostnaden för detta måste analyseras närmare. 

Under sommaren har en ny upphandling av vinterväghållningen gjorts. Tilldelnings-
beslut är i skrivande stund på gång. Den nya upphandlingen kan komma att innebära 
ökade kostnader. 

Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att vara under okt-dec och vi måste avsätta 
medel för att kunna möta kostnaderna för en period med mycket snö och halka. 

18.9.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Inventarier avskr 5 år -453 -820 -163 -820 0  

Inventarier avskr 3 år -47 -135 -95 -135 0  

Inventarier avskr 10 år -247 0 0 0 0  

Summa MTF -747 -955 -258 -955 0  

       

Trafiksäkerhet Futurum 0 -2 000 -1 986 -2 150 -150 1 

Trafiksäkerhet vid Lidl 0 -500 -107 -550 -50  

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -17 0 0 0 0  

Utemiljö, utrustning skolor -891 0 0 0 0  

Utemiljö Futurum 0 -650 -106 -590 60  

Utemiljö Gransäter 0 -250 -60 -165 85  

Delårsbokslut augusti 2014 114(130) 



Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Utemiljö Nybygget 0 -600 0 -515 85  

Utemiljö Skogsbrynet 0 -300 -55 -265 35  

Utemiljö Slottsskolan 0 -250 0 -185 65  

Utemiljö Viby förskola 0 -200 0 -146 54  

Utemiljö Vibyskolan 0 -150 -25 -125 25  

Utemiljö Vikingens förskola 0 -100 0 -75 25  

Parken utanför kommunhuset -48 -602 -202 -602 0  

Räddningsväg Krägga, belysning 
banvallen -26 -1 493 -274 -1 493 0  

Byte kvicksilverarmaturer -489 0 0 0 0  

Kommunala badbryggor -399 0 0 0 0  

Konstgräsplan -1 343 0 0 0 0  

Järnvägsparken -16 -1 484 -644 -1 734 -250 2 

Kolonilottsområde -238 -362 -357 -357 5  

Offentliga utemiljöer -270 0 0 0 0  

Hundrastgård -25 -125 -114 -114 11  

Cykelparkering vid stationen 0 -100 0 -100 0  

Viby spår, omläggning & utegym 0 -300 0 -300 0  

Sandhopp i Skokloster 0 -1 000 0 -1 000 0  

Hälsans stig 0 -150 0 -150 0  

Elljusspår Skokloster 0 -100 0 -100 0  

Skatepark Skokloster 0 -100 0 -100 0  

Summa Gatu-/parkenheten -3 762 -10 816 -3 930 -10 816 0  

       

Lundby ridanläggning -2 104 0 0 0 0  

Slottsbackens förskola (fd Junibacken 
förskola) -29 524 -23 843 -24 890 -32 600 -8 757 3 

Verksamhetsförändring Skolnämnd 
Västerängen -102 -2 398 -1 729 -2 398 0  

Sjövägen grp (fd Oktavia) -4 416 -8 714 -9 074 -10 600 -1 886 4 

Verksamhetsanpassning Lärarskolan 0 -650 -175 -650 0  

Brand och inbrottslarm -795 -800 -328 -800 0  

Äldreboendet Solängen -7 683 0 0 0 0  

Takåtgärder skola, Västerängsskolan -12 743 -17 257 -13 672 -18 500 -1 243 5 

Reservkraft kommunhuset 271 0 0 0 0  

Café Håbo -822 0 0 0 0  

Ventilationsombyggnad -254 0 0 0 0  

Arbetsmiljö förskolor 0 -1 900 0 -200 1 700 6 

Matsal Gymnasieskolan 0 -400 -119 -400 0  

Verksamhetsanpassning Äldrecenter 
Mansängen 0 -200 0 0 200 7 

Simhallen renovering 0 -2 200 -39 -1 500 700 8 
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Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Fullmäktigesalarna i kommunhuset 
tillgänglighet 0 -350 0 -350 0  

Kvarnkojan, iordningsställa raststugan 0 -300 0 -300 0  

Summa Fastighetsenheten -58 172 -59 012 -50 026 -68 298 -9 286  

       

Summa MTF -62 681 -70 783 -54 214 -80 069 -9 286  

18.9.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1. Trafiksäkerhet Futurum 
Vid Futurumskolan har det under längre tid varit en mycket kaotisk trafiksituation, 
särskilt i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn. Situationen har varit 
så pass allvarlig att kollektivtrafiken påverkats och det har många gånger varit nära att 
det har hänt olyckor. Såväl skolan som många föräldrar har påpekat bristerna. För att 
komma tillrätta med detta beslutades att bygga om angöringarna till skolan så att alla 
trafikslag skulle kunna färdas där på ett säkert sätt. Projektering har genomförts i 
samråd med skolan och UL. Projektet har kommit att delas upp i två etapper eftersom 
kalkylen visade att vi inte skulle rymma hela ombyggnationen i årets budget. I år har 
den första etappen genomförts. Den omfattar det område där de yngre eleverna lämnas 
och hämtas. Antalet parkeringsplatser har ökat så att de föräldrar som vill följa med sina 
barn in i skolan får plats, avlämningsplatserna har utökats och gjorts trafiksäkra, 
gångpassagerna har säkrats och belysningen bytts ut. Projektet är i stort sett klart, det 
återstår bara en del justeringsarbeten och belysningsarbeten. Avvikelsen beror på att vi 
har varit tvungna att lägga om betydligt mer asfalt än vi kalkylerat med. Kalkylen 
räknade med att vi endast behövde fräsa den gamla beläggningen och lägga en ny topp. 
När arbetet startade visade det sig dock att den gamla beläggningen var sämre än väntat. 
Det var nödvändigt att riva upp den gamla beläggningen helt och hållet. Även 
överbyggnaden visade sig vara undermåligt anlagd och behövde göras om på vissa 
delar. Ny asfalt lades sedan över hela ytan. Det fanns även vissa höjdsättningfel i 
projekteringen som medfört förändringar i den ursprungliga kalkylen. 

2. Järnvägsparken 
Projektet syftar till att återskapa den gamla järnvägsparken i gamla Bålsta som en 
naturlig mötesplats och målpunkt för Håbobor. Det har genom åren inkommit mängd 
synpunkter, önskemål och medborgarförslag i ärendet. Projektet beräknas till största 
delen vara klart under hösten 2014. Det kan kvarstå plantering av en del växter. 
Avvikelsen jämfört med budget beror på högre kostnader än beräknat för rensning av 
dammen med påföljande höga tippavgifter (osorterat och miljöfarligt avfall) och högre 
kostnader än beräknat för bekämpning av slyuppslag efter trädfällning. Det återstår 
också en kostnad som är svår att prognostisera, bron ut till ön. Här pågår fortfarande 
diskussioner kring själva konstruktionen och vi har olika alternativ som kan medföra 
kostnader i ett spann mellan 200-600 tkr. Det handlar om att bygga en bro där vi kan stå 
för säkerheten i konstruktionen och som samtidigt inte spräcker alla kalkyler. Själva 
bron ut till ön är ett mycket viktigt element i hela upprustningen av parken, utan den 
kommer projektet att framstå som halvfärdigt, så det är mycket angeläget att den 
kommer på plats. 

3. Slottsbackens förskola (fd Junibacken förskola) 
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Nybyggnation pågår av förskola för åtta avdelningar och tillagningskök i Skokloster. 
Syftet är att ersätta den tidigare byggnaden som brann ned i maj 2012. Under år 2012 
upparbetades kostnader för brandskadan med sanering, evakueringspaviljonger och 
upphandling. Dessa kostnader har förts med till år 2014 och medför att projektet 
kommer att redovisa ett prognostiserat underskott. Slutreglering kommer att göras år 
2015 då projektet avslutas och kommer rymmas inom den totala budgeten för 
investeringen. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2014/2015. Projektet pågår, 
underskottet kommer att flyttas över till 2015 och kommer att tillföras 10,4 mkr 2015. 

4. Sjövägen grp (fd Oktavia) 
Nytt gruppboende byggt och inflyttat under augusti 2014. Underskottet beror delvis på 
att kostnader för projektering på ca 430 tkr inte var medräknade i kalkylen från början 
och delvis på sena förändringar från verksamheten som bidragit till ökade kostnader. 

5. Takåtgärder skolor, Västerängsskolan 
Projektet består av takrenovering på Västerängsskolan och projektet visar idag upp ett 
prognostiserat underskott beroende på att vissa tekniska lösningar inte kunnat förutses i 
kalkylerings-/projekteringsskedet. Andra problem som inträffat är sättningar vid de 
tillfälliga paviljongerna, vilket medfört att vissa förstärkningsarbeten avseende 
grundläggningen varit tvunget att genomföras. Projektet pågår, kommer att vara klart 
under 2015 och tillföras 3,0 mkr under 2015. Under 2015 kommer även ett projekt att 
genomföras kring dagvattenhanteringen runt Västerängsskolan eftersom behovet av 
dessa åtgärder visat sig bli mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Detta projekt 
kommer att tillföras 4,9 mkr under 2015. 

6. Arbetsmiljö förskolor 
Projektering och förberedelser görs under 2014. Åtgärder utförs under 2015. 

7. Verksamhetsanpassning Äldrecenter 
Inget arbete påbörjat. 

8. Simhallen renovering  
Mindre åtgärder har hittills utförts under 2014. Under resterande år, 2014, ska 
projektering göras avseende underhållsåtgärder som ska utföras under 2015-16. 

  

19 VA-enheten 

19.1 Sammanfattning 

VA-enheten har arbetat med slutbesiktningar och efterbesiktningar av 
kvävereningsprojektet. Invigning av reningsverket skedde den 21 augusti 2014. Nya 
entreprenader på mark- och VA-arbeten, slamsugning och spolning samt transport av 
slam har påbörjats vilket har medfört förändrade rutiner och uppföljning av arbetena. 
Avdelningen har varit mycket delaktig i exploateringsprojekt, bland annat Logistik 
Bålsta. 

VA-avdelningen väntas hålla budget i balans och lämnar härmed rapporten per 
verksamhet. Uppföljning per investering ingår också i denna rapport, även på 
investeringar förväntas avdelningen att hålla budget i balans såvida alla upphandlingar 
hinner genomföras och inte blir överklagade. 
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19.2 Årets händelser 

På VA-enheten har reningsverket byggts om och till, invigning skedde den 21 augusti 
2014. Studiebesök har hållits för skolklasser och kommuninvånare. 

Nya avtal har tecknats avseende mark- och VA-arbeten samt slamsugning och spolning. 
Pluggning av brandposter pågår för att minimera risken för sabotage på dricksvattnet. 
Enheten har påbörjat ett förslag till vattenskyddsområde för Skokloster. 

Enheten är med i Svenskt Vattens informationskampanj "Mitt vatten" för att ge 
kommuninvånarna tips om hur man kan bidra till friskt vatten, rena sjöar och hav. 

Enheten har delats från avfall och en ny chef har rekryterats. 

19.3 Viktiga förändringar och trender 

Idag är en stor del av kommunernas anläggningstillgångar för vatten och avlopp 
(ledningsnät, avloppsreningsverk och dricksvattenverk) avskrivna. När nödvändiga 
investeringar görs för att förnya denna infrastruktur kommer taxan att behöva höjas 
markant. I Håbo har vi redan börjat, i sambanden med utbyggnaden av Bålstas 
reningsverk. 

Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka. 

Anpassningen till ett förändrat klimat, som kommer att behöva göras, innebär 
investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät. 

Miljökraven ökar. 

19.4 Volymer och nyckeltal 

19.4.1 Va-enheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 1 736 
509 

1 707 
000 

1 240 
590 

1 021 
402 

1 730 
000 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 2 151 
122 

2 500 
000 

1 507 
151 

1 642 
094 

2 200 
000 

Antal abonnenter, st 5 903 6 000 5 901 5 904 5 910 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler 
invånare, men tack vare att VA-enheten har lagat ett antal dricksvattenledningar har 
utläckaget minskat vilket gör att siffrorna inte förväntas öka nämnvärt. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka något jämfört med 2013 i takt med att 
kommunen får fler invånare. 

Antal abonnenter, st 

Antal påkopplingar ökar hela tiden i takt med att exploatering sker inom 
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verksamhetsområdet för VA. 

19.5 Drift- och investeringsredovisning 

19.5.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Vatten och avlopp gemensamt 12 793 14 316 9 942 14 366 50  

Vattenverk drift -3 432 -3 090 -1 832 -3 000 90  

Pumpstationer drift -1 326 -1 440 -732 -1 400 40  

Ledningsnät drift -2 982 -2 894 -1 199 -2 894 0  

Reningsverk drift -5 545 -6 542 -4 114 -6 722 -180 1 . 

Dagvatten 0 -350 -7 -350 0  

Summa -492 0 2 058 0 0  

19.5.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Reningsverket, drift 

Ökade kostnader för slamhanteringen gör kostnaderna förväntas öka. 

19.5.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Kapacitetsökning Bålsta VV 0 -250 0 -250 0  

Omläggningar ledningar -4 993 -7 000 -645 -4 000 3 000 1 

Tankstationer 0 -1 000 0 -1 000 0  

Bräddningsanordning Skokloster VV 0 -200 0 -200 0  

Brunnstätning 0 -500 0 -500 0  

Flytt av ventilation Bålsta VV 0 -200 0 -200 0  

Handkörning Bålsta VV 0 -300 0 -300 0  

Renvattenpumpar Bålsta VV 0 -300 0 -300 0  

Ekilla pumpstation 0 -500 0 -500 0  

Kemikalietankar/farmartankar 0 -200 0 -200 0  

Asfaltering Skokloster VV 0 -70 0 -70 0  

Brutet vatten på pumpstationer 0 -500 0 -500 0  

Övergran Tallbacka Kivinge -110 0 0 0 0  

Larm och kommunikation -73 0 0 0 0  

Inventarier, data VA-avdelningen -209 0 0 0 0  

Personaldel, Bålsta ARV -4 574 0 0 0 0  

Exploatering tätort -1 393 0 -3 207 -3 000 -3 000 2 

Upprustning pumpstation -231 0 0 0 0  

Kväverening, Bålsta RV -46 517 0 0 0 0  
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Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Summa -58 100 -11 020 -3 852 -11 020 0  

19.5.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1 & 2. Omläggning ledningar & Exploatering tätort 
VA-enheten har fått i uppdrag från KF att omfördela 3 miljoner från omläggning 
ledningar på grund av ökade kostnader i samband med exploatering av VA, då 
anslutningarna har varit kostsamma. Omfördelningen görs för att Håbo kommun ska 
slippa att låna upp mer medel. Ytterligare intäkter på anslutningsavgifter beräknas 
komma in, därav en förväntad minskning av kostnaden. 

 

20 Avfallsenheten 

20.1 Sammanfattning 

Matavfallsprojektet är inne i sitt slutskede och nu återstår enbart ett antal flerbostadshus 
och verksamheter samt några villaområden innan hela kommunen har matavfalls-
insamling. Kärlinköpen gör att avdelningen prognostiserar ett underskott på 2 miljoner 
kronor, medel som enligt beslut i miljö- och tekniknämnden tas från avfallsfonden. 

Avdelningen har påbörjat förprojekteringen av utbyggnaden av återvinningscentralen 
(ÅVC) Västerskog och arbetar med att ta fram en ny avfallsplan för Håbo kommun. 

I samband med fakturautskicken har avdelningen informerat om E-faktura vilket gjort 
att andelen anslutna har ökat med 9 % sedan i våras. Införandet av e-tjänster har 
påbörjats för att utöka servicen för kommuninvånarna. 

Kundtjänst för VA och avfall har fasats över till kontaktcenter som tar över första 
kontakten med kommuninvånarna och enklare handläggning avseende avfallsärenden. 

20.2 Årets händelser 

Under året har alla som har onsdags- torsdags- och fredagshämtning fått sina bruna kärl 
för insamling av matavfall. Matavfallsprojektet är inne i sitt slutskede och nu återstår 
enbart ett antal flerbostadshus, villaområden och verksamheter. 

Avdelningen har påbörjat förprojekteringen av utbyggnaden av återvinningscentralen 
(ÅVC) Västerskog och arbetar med att ta fram en ny avfallsplan för Håbo kommun. 

I samband med fakturautskicken har avdelningen informerat om E-faktura vilket gjort 
att andelen anslutna har ökat med 9 % sedan i våras, detta medför på sikt att 
avdelningens kostnader för fakturautskick kommer att minska. Införandet av e-tjänster 
har påbörjats för att utöka servicen för kommuninvånarna. 

Kundtjänst för VA och avfall har fasats över till kontaktcenter som tar över första 
kontakten med kommuninvånarna och enklare handläggning avseende avfallsärenden. 

Nya avtal har tecknats avseende transport och förbränning av hushållsavfall. 
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20.3 Viktiga förändringar och trender 

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är 
prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen. 

Avfallshierarkins prioritetsordning är: 

• förebyggande av avfall 
• återanvändning 
• materialåtervinning 
• annan återvinning, till exempel energiåtervinning 
• bortskaffande. 

I Sverige är det Naturvårdsverket, som har ansvar för det nationella programmet för att 
minska mängden farliga ämnen i avfallet och de har valt att fokusera på textilier, mat, 
elektronik samt bygg- och rivningsavfall. 

Fokusområdena har valts ut för att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor 
miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. 

I Håbo kommun kommer vi att ta med detta samband med framtagandet av den nya 
avfallsplanen 2015-2020. 

20.4 Volymer och nyckeltal 

20.4.1 Avfallsenheten 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Augusti 

2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Prognos 
helår 

Augusti 
2014 

Hushållsavfall, ton/år 4 378 4 800 3 033 2 923 4 400 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 86 762 88 000 58 421 63 366 90 000 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 5 613 5 500 3 935 4 129 5 800 

Hushållsavfall, kg/invånare 222 235 154 146,15 220 

Grovavfall, kg/invånare 281 265 200 206,45 285 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) 
procent 

21 21 21 30 32 

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall minskar tack vare matavfallsinsamlingen. Fler sorterar ut sitt 
matavfall och sina förpackningar. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besök på återvinningscentralen ökar stadigt. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 

I takt med att insamling av matavfall införs blir fler och fler medvetna om sortering av 
förpackningar och övrigt avfall. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Kommunen får fler invånare men mängden hushållsavfall förväntas inte öka, tack vare 
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införandet av matavfallsinsamling och då fler sorterar sitt avfall på återvinningsstationer 
och återvinningscentralen. 

Grovavfall, kg/invånare 

Mängden grovavfall är i stort sett densamma som föregående år men förväntas öka 
något. 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) procent 

Tack vare en ökad information på de tre senaste fakturorna har andelen som är anslutna 
till e-faktura ökat markant. 

20.5 Drift- och investeringsredovisning 

20.5.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos 
2014 

Av- 
vikelse Not 

Avfallshantering 2 372 3 707 1 377 1 707 -2 000 1 

Kundtjänst VA/Avfall 95 0 -370 0 0  

ÅVC Västerskog -3 472 -3 707 -2 530 -3 707 0  

Summa -1 005 0 -1 523 -2 000 -2 000  

20.5.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Avfallshantering (-2 000 tkr) 
På grund av planerade kärlinköp av fonderade medel i samband med införande av 
matavfallsinsamling gör verksamheten ett underskott. 

20.5.3 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
aug 
2014 

Prognos Av- 
vikelse Not 

Körplåtar ÅVC 0 -200 0 -200 0 1 

Ombyggnad ny ÅVC 0 -500 0 -500 0  

TV-skärm utomhus 0 -50 -46 -47 3 2 

Summa 0 -750 -46 -747 3  

20.5.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

1. Körplåtar ÅVC 
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2014/26 § 36 så kommer investeringen för 
körplåtar att utgå. Istället för körplåtar föreslås att ett antal arbetsmiljöåtgärder vidtas, 
bland annat justering av fallskydd, för att öka besökarnas säkerhet. Ett ärende gällande 
detta kommer att skrivas fram till nämnden. 

2. TV-skärm utomhus 
En utomhusanpassad informationsskärm till besökare på ÅVC har köpts in.  
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21 Håbohus AB 

21.1 Sammanfattning 

21.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Verksamhet 
Håbohus AB äger fastigheter inom Håbo kommun. Bolagets fastigheter omfattar både 
bostäder och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, 
SABO, och i Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom är 
bolaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. 

Fastighetsbestånd 
Bolagets lägenheter uppgick vid månadsskiftet augusti-september till 1 311 stycken, 
med en total bostadsyta på cirka 88 320 kvadratmeter samt cirka 8 200 kvadratmeter 
lokalyta. I lägenhetsbeståndet ingår 148 bostäder för gruppboende, äldreboende och 
särskilt boende samt 66 lägenheter med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. 

21.3 Årets händelser 

Nyproduktion 
Produktionen av 52 lägenheter på Dalvägen är slutförd. Första etappen med 16 lägen-
heter flyttade in den 2 januari. Ett hus med åtta lägenheter används som LSS-boende. 
Resterande 36 lägenheter inflyttades mellan april och juni. Lägenheterna på Dalvägen 
var initialt avsedda för personer som var fyllda 60 år. På grund av bristande efterfrågan 
från gruppen 60+ togs åldersgränsen bort och de då vakanta lägenheterna hyrdes ut på 
relativt kort tid. 

Upphandlingen av nyproduktionen på ”Kyllers Backe” pågår, beslut om att starta 
produktionen beräknas kunna fattas i december förutsatt att lämpliga anbud lämnad in. 
Produktionen beräknas inrymma ca 100 lägenheter. 

Fastighetsförsäljningar 
Håbohus har totalt sålt 55 fastigheter i Gillmarken sedan 2009, bolaget äger i dagsläget 
35 fastigheter i området. Håbohus erbjöd hösten 2013 hyresgästerna på Baldersvägen 
och Älvkvarnsvägen 3-5 att förvärva fastigheterna genom ombildning till bostadsrätt. 
Intresset var stort bland hyresgästerna och den 5 maj 2014 överlämnades fastigheterna 
till bostadsföreningarna. 

21.4 Ekonomi 

21.4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 Bokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Verksamhetens intäkter 108 662 72 235 75 163 113 820 109 955 

Försäljning fastigheter 6 005 3 130 14 135 14 135  

Verksamhetens kostnader -61 793 -39 002 -38 514 -60 115 -59 685 

Avskrivningar -22 451 -14 933 -14 893 -24 080 -22 340 
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 Bokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Finansnetto -22 849 -14 947 -14 514 -23 800 -22 900 

Skatt -1 705   -4 390  

Resultat 5 869 6 483 21 377 15 570 5 030 

      

Omslutning 800 780 794 797 824 413 821 390 822 000 

Soliditet 8,1 % 8,2 % 10,4 % 9,7 % 8,4 % 

21.4.2 Investeringar 

 Bokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Inkomster 10 102 1 606 20 945 20 945 3 000 

Utgifter -75 796 -46 176 -26 304 -36 000 -30 000 

Summa -65 694 -44 570 -5 359 -15 055 -27 000 

21.5 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 

Jobba mot ständiga förbättringar 
Att jobba med tydliga verksamhetsmål är vårt sätt att ständigt försöka utveckla vår 
verksamhet. Inom områdena ekonomi, service, boendemiljö, personal och miljö har 
Håbohus specifika verksamhetsmål som vi jobbar mot. Mål som rör boendemiljö och 
service följs upp vid nästa hyresgästenkät 2015, övriga mål följs upp till bokslut. 
Håbohus är vid halvårsskiftet 2014 överlag i fas med att utföra de åtgärder som finns 
upptagna i åtgärdsplan 2014. 

21.6 Viktiga förändringar och trender 

Marknadsförutsättningarna för hyresrättsproduktion i Bålsta 
Som kommunalägt bostadsaktiebolag skall bolaget bedriva sin verksamhet enligt affärs-
mässiga principer, detta innebär t.ex. att vi inte får investera i nyproduktion som inte ger 
marknadsmässig avkastning. Ju längre från Stockholm man kommer desto högre avkast-
ning måste investeringen ge. Centralt i Bålsta bedöms en rimlig avkastning i nyproduk-
tion vara ca 5 %, detta medger en maximal projektkostnad om ca 26 000 kr/m2 BOA 
vid en hyresnivå på 1 650 kr/m2/BOA/år. På en ort där direktavkastningskravet är 4,5 % 
medges för samma hyresnivå en produktionskostnad om nästan 29 000 kr/m2 BOA. 

För att enligt affärsmässiga principer kunna producera hyresrätter i Bålsta underlättar 
det om. 

• Produktionen kan ske centralt 
• Markförutsättningarna är sådana att kostsamma grundläggningar kan undvikas 
• Detaljplanerna inte är för hårt styrda vilket riskerar att höja produktionskostnaden 
• En kontinuerlig produktion kan upprätthållas för att upprätthålla kompetens och 

kunskap om efterfrågan på marknaden. 
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• Det finns detaljplanerad mark att förvärva så att bolaget kan upprätta en långsiktig 
plan för nyproduktion. 

• Håbo kommun använder en differentierad prissättningsmodell vid försäljning av 
mark, där värderingen beaktar om det skall byggas hyresrätter eller bostadsrätter. 

Om produktionskostnaden är för hög uppnås inte marknadsmässig avkastning och 
projektet kan inte genomföras. 

 

22 Håbo Marknads AB 

22.1 Sammanfattning 

22.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Håbo Marknads AB är ett helägt bolag av Håbo kommun sedan 1981. Bolaget sköter 
näringslivsservicen och har som huvuduppgift att exploatera företagsmark. 

Håbo Marknads AB ska stimulera till breddad verksamhet, förmedla kontakter och 
tjänster, främja samverkan mellan företag och utveckla turismen. Bolaget ska verka för 
att fler företag etablerar sig i Håbo och även vara rådgivare till nyföretagare. 

Entreprenörskap i skolan är en viktig del av verksamheten. 

22.3 Årets händelser 

• Två 8-sidiga nyhetsbrev har skickats ut till 3 400 företag 
• 20 företagsbesök tillsammans med kommunalrådet Agneta Hägglund 
• Arrangerat 26 företagsträffar under året med över 850 företagare 
• Har coachat 21 personer med starta eget rådgivning 
• Arbetat med utvecklingen av Skokloster 
• Drivit starta eget för årskurs 9 – över 50 elever 
• Drivit Uppfinnar Olle för 250 elever i årskurs 5. 
• Deltagit i SBA (Stockholm Business Alliance) samarbetet med 50 kommuner 
• Mingel på Krägga för 190 företagare 
• Driver projektet ”Främja kvinnors företagande” med över 72 kvinnliga företagare 
• Marknadsfört logistik Bålsta och Håbo på mässan i Enköping 25-26 april 
• Marknadsfört Logistik Bålsta på Logistikmässan i Göteborg 7-8 maj 
• Tryckt en ny turistbroschyr, Från Barockslott till Musse Pigg 2014 
• Drivit Turistbyrå i Skokloster, nytt för i år i Stenhuset under 6 veckor, med ett par 

hundra besökare 
• Arrangerat Håbo Mässan med över 64 företag – fullbokat 
• Under våren sålt 29400 kvm bostadsmark i Viby Äng 
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22.4 Ekonomi 

22.4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 Bokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Verksamhetens intäkter 5 482 1 113 5 808 9 566 9 065 

Verksamhetens kostnader -5 584 -3 124 -3 445 -6 375 -5 775 

Avskrivningar -52  -40 -55 -55 

Finansnetto -406 -336 -246 -350 -405 

Verksamhetsnetto -560 -2 347 2 077 2 786 2 480 

Periodiseringsfond 54     

Skatt 13     

Resultat -493 -2 347 2 077 2 786 2 480 

      

Omslutning 32 021 35 381 34 384 32 120 33 000 

Soliditet 47,5 39,1 51,8 48,6  

22.4.2 Investeringar 

 Bokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Inkomster      

Utgifter   -36 -36  

Summa   -36 -36  

22.5 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 

22.5.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

22.5.1.1 Måluppfyllelse 
Bolaget arbetar i sin verksamhetsplan med entreprenörskap i skolan, över 500 elever har 
deltagit under våren i olika aktiviteter. 

22.5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

22.5.2.1 Måluppfyllelse 
Bolaget marknadsför kommunen genom turistbroschyren, tryckt upplaga 15 000 ex.. 
Nyhetsbrev om 8 sidor skickas till alla företag i kommunen, samt 500 ex till stora 
företag i våra grannkommuner, Enköping, Upplands-Bro, Knivsta, Järfälla och 
Sundbyberg. 
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22.5.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

22.5.3.1 Måluppfyllelse 
Bolaget har under våren marknadsfört kommunen och Logistik Bålsta på olika 
arrangemang, Enköpingsmässan, Logistikmässan i Göteborg och annonser i 
facktidningarna, Intelligent Logistik och Logistikmagasinet. 

22.6 Viktiga förändringar och trender 

Arbetet med Logistik Bålsta fortskrider, ett avtal tecknat med Kilenkrysset på 330 000 
kvm mark. Flera andra intressenter finns. 

Under hösten kan vi starta upp säljarbetet med Draget området som Håbo kommun köpt 
av SKANSKA. Där finns ett femtontal intressenter. 

Stort intresse finns för området Bista/Dragelund, byggnationer där skulle lyfta vår 
infart. 

 

23 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

23.1 Sammanfattning 

Uppdraget att utbilda kommunernas personal ersatte försäljning av utbildning till de 
egna förvaltningarna. Förbundet har till viss del kompenserat detta intäktsbortfall 
genom ökad försäljning externt i samarbete med Brandskyddsföreningen. 

För perioden visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 910 tkr. Prognosen är 
1 000 tkr för helåret mot förväntade 400 tkr. Ett positivt resultat krävs för att återställa 
det negativa egna kapitalet (-229 tkr). Årets resultat förväntas återställa eget kapital till 
minst 400 tkr och uppfylla kraven från förbundets ägardirektiv. 

Prognosen för pensionsskulden är osäker. Felaktig indata till beräkningen av 
pensionsskulden medför en osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka resultatet. 
Aktuell prognos för helår 2014 är baserad på Prognosen från 2013-12-31. 

Oväntade utgifter 2014: 

• Förstudie för nybyggnation av förbundets brandstationer samt införande av 
fastighetsregister för förbundets myndighetsutövning, konsultkostnader 80 tkr. 

• Uppdaterade lönekostnader till grund för medlemsavgift Pacta 50 tkr. 
• Övertidskostnader i samband med branden i Sala. (kompenseras från MSB). 

23.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja 
de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 

Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag. 

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i HLR och Brandskydd. 
Under hösten erbjuds även utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete. 

Delårsbokslut augusti 2014 127(130) 



23.3 Årets händelser 

Ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete flyttades tillbaka till kommunen under 
2014. Resultatet har blivit att det finns en ansvarig för säkerhetsfrågor i kommunen och 
att bättre förutsättningar nu finns för ett systematiskt säkerhetsarbete. Räddningstjänsten 
ger fortsatt stöd i säkerhetsfrågor. 

Med start 2014 har räddningstjänsten fått uppdraget att utbilda kommunens anställda i 
HLR och Brandskydd. Kurserna har varit fulltecknade under året. Under hösten har 
även kurser i Systematiskt Brandskyddsarbete lagts till. 

I april 2014 inleddes ett samarbete mellan förbundet, Uppsala brandförsvar, Storstock-
holms Brandförsvar, Gotland och Norrtälje i en gemensam räddningsregion. Samtliga 
brandförsvar larmas från en gemensam räddningscentral. Regionen visade styrka i 
samband med branden i Sala där Vi gemensamt stöttade med ledning och släckresurser. 

2014 har varit ett normalt år när det gäller antalet insatser. Med undantag för branden i 
Sala har kommunerna inte drabbats av några större olyckor som krävt mer omfattande 
insatser. Antalet trafikolyckorna minskar något från åren 2012-2013. 

23.4 Ekonomi 

23.4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

 Bokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Verksamhetens intäkter 4 838 2 986 2 463 4 000 3 205 

Verksamhetens kostnader -49 528 -33 098 -33 605 -50 956 -51 161 

Avskrivningar -1 805 -1 195 -1 060 -1 724 -1 724 

Verksamhetsnetto -46 495 -31 308 -32 202 -48 740 -49 608 

Ersättning från medlemmar 46 300 30 867 33 407 50 140 50 140 

Finansnetto -1 436 -1 394 -295 -1 400 -60 

Resultat -1 630 -1 835 910 1 000 400 

      

Omslutning 26 082 39 069 30 185   

Soliditet -1,0 -2,0 -0,1   

23.4.2 Investeringar 

 Bokslut 
2013 

Delårsbokslut 
2013-08-31 

Delårsbokslut 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Inkomster      

Utgifter  -510 -3 682 -5 000 -5 000 

Summa  -510 -3 682 -5 000 -5 000 

23.5 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd har arbetat fram egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att 
kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan, redovisas 
nämndens mål samt en bedömning om målen kommer att uppfyllas. 
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Utifrån förbundets övergripande mål har under 2014 indikatorer med mätningar tagits 
fram. Antalet indikatorer kommer att minskas inför 2015. Eftersom mätningarna är nya 
och behöver finslipas har ännu inga mål för värdena tagits fram. 

Indikatorerna ska vara direkt kopplade mot de övergripande målen. Utöver dessa arbetar 
förbundet med att ta fram kvalitetsmått för verksamhetens olika delprocesser. 

Mål Indikator Utfall aug 
2014 

Skador på liv, egendom och miljö ska för-
hindras genom en effektiv räddningsinsats. 

Skadade i bränder/10 000 invånare 25 

 Omkomna i bränder 1 

 Andel insatser insatstid<10 mi 37 % 

 Andel insatser insatstid<20 mi 70 % 

 LF  skadekostnad / antal insatser vid 
brand i byggnad 

 IU 

 Andel  brand i byggnad med 
brandspridning efter framkomst 

33 % 

 Andel  sjukvårdsinsatser / IVPA-larm 19 % 

Inga olyckor, som kan föranleda 
räddningsinsats, ska ske i verksamheter 
där tillsyngenomförs enligt LSO och LBE. 

Sthlm  Business Alliance NKI. 73 

 Antal  insatser i tillsynsobjekt,LSO 19 

 Antal  insatser i  tillsynsobjekt med  
tillstånd brandfarlig vara  

0 

Inga bränder ska uppstå på grund av 
eldstäder som omfattas av kraven på 
rengöring &brandskyddskontroll. 

Antal  insatser vid eldstadsrelaterade 
bränder 

3 

Kommuninvånarna har kunskap om hur 
risker förebyggs och har förmågan att göra 
en egenförsta insats. 

Antal  anlagda bränder 2 

 Antal  brand i byggnad / 10 000 invånare 10 

 Antal  brand ej i byggnad / 10 000 
invånare 

14 

 Andel  insatser där allmänheten agerat 74 % 

 Andel  fungerande brandvarnare vid 
brand i bostad 

25 % 

 Andel  brandvarnare i bostad vid sotning 99 % 

23.6 Viktiga förändringar och trender 

Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet men behöver samverka över kommun-
gränserna för att klara större händelser. Under 2014 har en gemensam räddningsregion 
skapats av Uppsala, Stockholm och Gotlands län. I samband med branden i Sala 
agerade regionen som en aktör och erbjöd gemensamt hjälp i släckningsarbetet. I och 
med att samverkan med andra räddningstjänster ökar kommer med tiden även frågan om 
en större förbundsbildning ställas. Ett större förbund har lägre kostnader för förbunds-
gemensamma funktioner. Det lokala inflytandet över organisationen blir däremot 
mindre, något som har varit politiskt viktigt vid tidigare vägval. 

Regionaliseringen ställer även större krav på mobila lösningar för de stödsystem som 
används vilket gör dagens IT-struktur otillräcklig. 

Räddningstjänsten har historiskt inte blivit särskilt hårt granskad. Trenden är att fler 
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frågor ställs efter insatser och att vårt agerande ifrågasätts. Detta är en positiv utveckling 
som kommer att höja kraven på verksamheten och även ge ett större medialt utrymme 
för säkerhetsfrågor. 

SKL har länge velat privatisera räddningstjänsten vilket inte är möjligt med gällande 
lagstiftning. Förbundets ambition är att bedriva en effektiv verksamhet med högt kund-
fokus där ett privat alternativ inte är intressant varken ekonomiskt eller verksamhets-
mässigt. 

Förbundets utmaning de kommande åren är att finansiera ett stort investeringsbehov. 
2016-2018 planeras 3 nya brandstationer i Enköping. Dessa finansieras enligt förbunds-
ordningen av Enköpings kommun. Förbundet har även behov av att investera i 
brandfordon för att föryngra en åldrande fordonspark. 

Förbundet kommer även att arbeta vidare med processorienterad kvalitetsutveckling och 
hitta relevanta mätetal för verksamheten. 
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 Tjänsteskrivelse 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-06 KS2014/129 nr 2014.2810 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

 
Delårsbokslut 2014 
 
Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för 
verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resultat 
för perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 
helårsprognos. 

Driftredovisning – prognos helår 

Prognosen för årets resultat visar ett överskott på ca 10,2 mkr. I förhållande 
till det budgeterade resultat på cirka 19,1 mkr är det en försämring med 
cirka 8,9 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden 
redovisar en prognos på 5,6 mkr i underskott. Underskottet består liksom 
tidigare, av tilläggsbelopp och övriga medel för barn i behov av särskilt stöd 
samt att verksamheterna har svårt med anpassning till budget i balans. Barn 
och utbildningsförvaltningens åtgärdsförslag för att nå budget i balans 
återfinns i den beslutade handlingsplanen för perioden 2013-2015. Inför 
nämndens sammanträde i juni presenterades en rad förslag på effektiviser-
ingar för att minska förvaltningens totala kostnader. Skolnämnden antog 
inte dessa förslag utan gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med mer 
långsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans 2015. 

Socialnämnden visar ett underskott på 6,6 mkr. Underskottet består till stor 
del av högre kostnader för institutionsvård för både vuxna och barn. Miljö- 
och tekniknämnden prognostiserar att nå ett nollresultat.  

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2014-08-15 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 0,8 mkr högre 
än budgeterat. 

Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg 2014 och ett överskott 
om ca 4,2 mkr redovisas 



 

 Tjänsteskrivelse 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-06 KS2014/129 nr 2014.2810 

 

 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 92,2 mkr, inkl. ombudgeter-
ingar från år 2013 för pågående investeringsprojekt. Förbrukning av 
investeringsmedel per 31 augusti uppgår till 62,8 (62,3) mkr. Under året 
köptes stationshuset från Håbohus AB som ett led i exploateringen av Bålsta 
centrum, varför ett motsvarande underskott, 1,3 mkr, kommer att redovisas i 
bokslut 2013. 

Nämnderna prognostiserar att ca 100,9 mkr kommer att förbrukas under år 
2014. Miljö- och tekniknämnden redovisar ett underskott om 9,3 mkr 
huvuddelen av underskottet kommer att föras över till år 2015 då projekten 
beräknas avslutas, investeringsmedlen är avsatta år 2015 för dessa projekt. 

Exploateringsverksamhet 

Utöver kommunens investeringsredovisning har 7,3 mkr investerats i olika 
exploateringsprojekt. Prognosen för helår visar en förbrukning om 19,7 mkr. 
Resultat i form av försäljning av mark och inkomster per exploaterings-
projekt kommer att redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för sina verksamheter. Av nämndernas 25 mål har 19 bedömts komma 
att uppfyllas under året, vilket är 76 procent. Ett av målen har resultat inte 
kunnat bedömas i delårsbokslutet. 

Budgetjusteringar 2014 på grund av organisatoriska förändringar 
mellan miljö- o tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade att tillståndsnämnden och dess förvaltning 
bygg- och miljö startade upp en ny organisation från 1 januari 2014. 
Budgeten för den nya organisationen överfördes från miljö och 
tekniknämnden till tillståndsnämnden. I delårsbokslut konstaterades det att 
överföring till tillståndsnämnden var 150 tkr lägre än de faktiska 
kostnaderna. Miljö och tekniknämnden föreslår att budgetarna för år 2014 
mellan nämnderna justeras med 150 tkr. 

Medlen ur kommunstyrelsens förfogande 

Kommunstyrelsen beslutade att överföra 160 tkr i driftbudget för 
säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens budget 
till förfogande till miljö- och tekniknämnden.  Kommunfullmäktige föreslås 
godkänna denna ramjustering mellan miljö- och tekniknämnden och 
kommunstyrelsen. 



 

 Tjänsteskrivelse 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-06 KS2014/129 nr 2014.2810 

 

Under året har det uppstått en kundförlust i ett äldre ärende från 2012, där 
ett nytt beslut har fattats som medfört nedsatt storlek på sanktionsavgift. 
Intäkterna för den högre sanktionsavgiften ingår i kommunens bokslut för år 
2012. Eftersom kundförlusten uppstått år 2014 så saknas medlen på 
tillståndsnämnden att finansiera denna nedsättning. Finansieringen föreslås 
ske från kommunstyrelsens ofördelade medel om 596 tkr genom en 
budgetöverföring mellan kommunstyrelsen och tillståndsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 
verksamheter och avstämning av kommunstyrelsens mål. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 596 tkr i driftbudgeten för att 
täcka kundförlusten från kommunstyrelsens förfogande till 
tillståndsnämnden. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helår - 2014.  

 
2. Kommunfullmäktige godkänner att överföra 160 tkr i driftbudget för 

säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens 
budget till förfogande till miljö- och tekniknämnden. 

 

3. Kommunfullmäktige godkänner att överföra 596 tkr i driftbudget för att 
täcka kundförlust, från kommunstyrelsens budget till förfogande till 
tillståndsnämnden. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 150 tkr i driftbudget från 
miljö- och tekniknämnden till tillståndsnämnden.. 
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Bildningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2014-09-30 HÄBO KOMMUN 
KO~RELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -10- 1 o 
BLN § 43 BLN 2014/38 KS Dnr Reg.nr 
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Delårsbokslut augusti 2014 för bildningsnämndens 
verksamheter 

Sammanfattning 
Delårsbokslutet är en ekonomisk redovisning för årets första åtta månader, 
som visar intäkter och kostnader under perioden. A v redovisningen framgår 
även hur det ekonomiska läget är i fårhållande till budget Delårsbokslutet 
föredrogs inför nämnden av förvaltningsekonom Annelie Högsund. 

Bildningsnämndens prognos visar på ett överskott på 470 000 kr får 2014. 
Fridegårdsgymnasiets prognos visar på ett litet underskott på 34 000 kr och 
särgymnasiets prognos redovisar ett underskott på 141 000 kr. 
Vuxenutbildningen förväntas gå med ett underskott på 133 000 kr och 
musikskolan fårväntas hålla budget. 

Under höstterminen har F ride startat två idrottsklasser i årskurs ett, i 
samverkan med en idrottsallians i Håbo. Idrottsklasserna finns på 
programmen Ekonomi- och samhällsprogrammet och har medfort en ökning 
av antalet elever på dessa program. En ny organisation fcir Introduktions
programmen har trätt ikraft från och med höstterminen, samt en utökning 
med Språkintroduktion (SPRINT) inom IM. 

Under höstterminen har Fridegårdsgymnasiet lockat fler elever från andra 
kommuner än tidigare år, vilket också ger mer intäkter till skolan. Samtidigt 
har man inte uppfyllt målet med att minst 75% av de elever folkbokförda i 
Håbo kommun som valt de nationella program som Fridegårdsgymnasiet 
erbjuder sökt till Fride och Kämpe under höstens antagning. 69% av de 
elever sombörjat på programmen EK, SA, NA och TE tmder höstterminen 
läser på Fridegårdsgymnasiet - vilket är en fårbättring jämfört med tidigare 
år med fyra procentenheter. 

Inom musileskolan är intresset större än någonsin och köerna växer. 
Samtidigt har undervisning i storgrupp i vissa ämnen startat från och med 
hösten får att minska kötidema något. Obligatmisk musildek steg ett 
startade fcir sexåringar i Simkloster tmder höstterminen, vilket ses som ett 
pilotprojekt som ska utvärderas efter vårterminen 20 15. Planen är därefter 
att erbjuda samtliga sexåringar kmsen från och med höstterminen 2015. 

Beslutsunderlag 

Delårbokslut augusti 2014 Bildningsnämnden BLN Dm 2014/38, 
Hid 2014.1574 

Tjänsteskrivelse till delårsbokslut, Hid 2014.1574, 2014-09-23 

Föredragningslista Hid 2014.1575, 2014-09-23 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1646 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 43 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-09-30 

BLN 2014/38 

l. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

Bes l utsexped i er i ng 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefen 
Rektor inklusive biträdande rektorer 
Rektor for musikskolan 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIERAD 

la+ 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1646 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 60 

Datum 

2014-09-29 

SKN 2014/7 

Delårsbokslut augusti 2014, Skolnämnden 

Sammanfattning 
skolförvaltningen redovisar delårsbokslut per augusti 2014, där 
driftredovisningens helårsprognos visar underskott om 5,57 miljoner kronor 
och investeringsredovisnillgens helårsprognos är i balans. 

Underskottet består liksom tidigare av tilläggsbelopp och övriga medel för 
barn i behov av särskilt stöd samt att verksamheterna inte når anpassning till 
budget. 

Skolförvaltningens åtgärdsfårslag för att nå budget i balans återfinns i den 
beslutade handlingsplanen för perioden 2013-2015. Förvaltningen avser 
även att återkomma med fårslag på mer långsiktiga åtgärder så snart 
budgetarbetet infår 2015 är klart på verksamhetsnivå. Dessa åtgärder kan 
avse reducerade eller avvecklade verksamheter med effekt under 2015. 

Inkommen be g äran från Läraskolan om kompensation får 2013 års 
underskott är under behandling och ingår inte i redovisat underskott. Inte 
heller ingår eventuell kompensation för 2014 års underskott. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner forslag till Delårsbokslut augusti 
2014, skolnämnden och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Föredragningslista ärende 6, 2014-09-22, SKN2014/7 m 2014.4116 

- Tjänsteskrivelse, 2014-09-18, SKN2014/7 nr 2014.4054 
- Delårsbokslut augusti 2014, Skolnämnden 

Beslut 

l. Skolnämnden godkänner fårslag till Delårsbokslut augusti 2014, 
skolnämnden och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
Ledningsgruppen 
Biträdande rektorer 
Ekonomerna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES l 
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HÅBO FÖR KÄNNED 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 86 

Delårsbokslut per 31 augusti 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
m 

2014-09-29 

MTN 2013/48 

HÅ O KOMMUN 
KO~"-lUNSTYRELSE<jS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -10- o 2 
KSD!T RegN 

Redogörelse för tekniska avdelningen samt V A- och avfallsenhetens 
ekonomiska utfall förperioden l januari 2014-31 augusti 2014, avseende 
drift- och investeril1gsbudget, nyckeltal samt mål och måluppfyllelse. 

Från och med l juli 2014 har miljö-och teknikförvaltningen övergått till 
kommunstyrelsens förvaltning och benämns härefter som tekniska 
avdelningen. Alla enheter har arbetat vidare med sina uppgifter och strävar 
kontinuerligt efter att göra arbetet så effektivt som möjligt. 

Miljö- och telarilmämndens prognos är att budgeten kommer att hållas 2014 
om verksamheterna inte utsätts för oväntade påfrestningar. 

I samband med omorganisationen av skapandet av bygg- och miljö
fötvaltningen så uppskattades vilken budget som skulle föras över till nya 
förvaltningen. Det har nu visat sig att deras budget på administrativa 
kostnader är för liten. Motsvarande har telroiska avdelningen i överskott. 
Där är en del av det överskott på 300 tlcr som finns på teknisk ledning. Nu 
föreslår telroiska avdelningen att överföra 150 tlcr till bygg- och 
miljöfötvaltningens budget. 

VA-enhetens prognos är att budget kommer att hållas. 

A v fallenhetens pro gnos är ett underskott på 2 milj o ner, detta enligt plan och 
beslut av miljö- och telmiknämnden. Fonderade medel för införandet av 
matavfallsinsamling finns i kommunens balansräkning. 

Investeringar 

Under sommaren har åtgärder genomförts för att förbättra trafiksituationen 
vid Futurumskolan. 

slottsbackens förskola (före detta Junibackens förskola) är snart Idar för 
inflyttning och projektet håller tidsplanen men kostnaderna kommer till stor 
del komma på 2014, vilket leder till att vi visar ett tmderskott i prognosen. 
Detta underskott behöver överföras ti112015. Åx 2015 har projektet 
ytterligare cirka l O mlcr avseende Slottsbaclcens förskola. 

Projektet Västerängsskolans takåtgärder visar också på ett tmderskott i år 
2014. Men där finns budget beslutad för 2015 med ytterligare cirka 3 mkr. 
Det är ofta svårt vid planeringsstadiet för ett projekt att berälma när 
kostnaderna ska uppkomma, därför får vi svårt att planera exakt budget per 
år i större projekt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR 



HÅBO 
KOMMUN 

~AMM~ TRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 86 MTN 2013/48 

I juli månad stod LSS-boendet på Sjövägen klart för inflyttning. Projektet 
har fått fördyrande kostnader på grund av att man inte budgeterat for 
projekteringen samt ökade kostnader i samband med sena fårändringar fdn 
verksamheten. 

Investeringsbudgeten for VA-enheten kommer att omfördelas inom 
verksamheten för att kunna hålla budget. 

Avfallsenheten har ett separat ärende får omfördelning av investeringsmedel 
avseende ett projekt som inte behövs. Istället vill verksamheten använda 
budgeten till annan investering. Separat ärende kommer till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut per 31 augu~ti 2014 - Milj ö- och tekniknämnden 

Delårsbokslut per 31 augusti 2014 - VA-avdelningen 

Delårsbokslut 31 augusti 2014 -A vfallsavdelningen 

Tjänsteslaivelse, 2014-09-12 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsbokslut per 31 augusti 2014 får miljö- och tekniknämnden. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsbokslut per 31 augusti 2014 för V A -avdelningen. 

3. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsbokslut per 31 augusti 2014 får Avfallsavdelningen. 

4. Miljö- och tekniknämnden beslutar att omföra 150 tkr av MTF-ledning's 
budget till Bygg- och miljöförvaltningens budget. 

5. Miljö- och telrnilmämnden beslutar att överlämna delårsbokslutet till 
komnllm:fullmäktige. 

6. Paragrafenjusteras omedelbmt 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige (för beslut) 
Telroiska avdelningen 
Förvaltningsekonom 
Ekonomichef 
Tekniska chefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Tillståndsnämnden 

Datum 

2014~09-29 
HÄBO KOMMUN 

Kat.t.t.INSTYRELSENS FORVAL TNING 
INKOM 

2014 -09- 3 o 
TSTN § 74 TSTN 2014/14 

Delårsbokslut augusti tillståndsnämnden 2014 

Sammanfattning 
Förutsättningar for delårsbokslut per sista augusti är att en prognos for helår 
ska lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av 
forvaltningama. Dessutom ska uppfoljning av mål och aktiviteter göras. 

Tillståndsnämnden och dess förvaltning bygg- och miljö startade upp en ny 
organisation från och med den l januari 2014. Nämnden har då från och 
med verksamhetsåret 2014 fått utökat ansvar, bland annat med det totala 
budgetansvaret gällande förvaltningens verksamhet. Tillståndsnämnden har 
dessutom arbetsgivaransvaret och är därmed huvudansvarig får en god 
arbetsmiljö inom bygg- och miljöfårvaltningen. 

Tillståndsnämnden har upprättat delårsbokslut per 31 augusti 2014 enligt 
anvisningar från kommunstyrelsen. Tillståndsnämnden väntas hålla budget i 
balans och lämnar häJ.med foljande rapport per verksamhet. Dock fmns det 
en del osäkerhet av mindre omfattning i budgeten kring uppskattning inom 
några övergripande administrativa kostnader, som kan komma att behöva 
justeras. Orsaken till detta är att det var svårt att uppskatta delar av den nya 
förvaltningens kostnader infor fårsta verksamhetsåret. Motsvarande 
kostnader hade i tidigare organisation tagits centralt på miljö- och teknik
förvaltningen. Avsikten är att under hösten göra en omfördelning av medel 
från milj ö- och tekniknämnden till tillståndsnämnde n. 

Nämnden fick följande resultat per 31 augusti 2013 och nämnden 
prognostiserar att budgeten kommer hållas. 

• -139 tlcr utfall, -23 1 tlcr budget Nämndverksamhet 
• -743 tlcr utfall, -l 000 th budget BMF-stab 
• -1 609 tlcr utfall, -2 83 7 tkr budget Bostadsanpassning 
• -1 161 tla· utfall, -2 l O 1 th budget Mät, kart och G IS 
• -969 tlcr utfall, -2 101 th budget Byggavdehringen 
• -956 tlcr utfall, -2 168 tkr budget Miljöavdelningen 
• -5 577 tlcr utfall, -9 200 tkr budget summa Tillståndsnämnden 

(Bygg- och miljöforvaltningen) 

Investeringsbudgeten fastställdes till 15 tla for Tillståndsnämnden 2014. 
Utfallet -20 tkr har redan överskridit budget. Inköp av datorer får att kunna 
utföra arbetet var nödvändigt får förvaltningen. Prognos för investeringar är 
-20 tlcr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tillståndsnämnden 

TSTN § 74 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-29 

TSTN 2014/14 

Delårsuppföljning augusti 2014 - Tillståndsnämnden 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-16 nr 2014.363 

Beslut 

l. Tillståndsnämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut for 
augusti 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelse 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
Bygg-och miljöförvaltningen 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.368 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 107 KS 2014/128 

 

Ansökan från Bålsta skidklubb om kommunal borgen för 
byggnation av konstsnöanläggning på Granåsen 
Sammanfattning 
Bålsta Skidklubb har kommit in med en ansökan om kommunalborgen på 
5.5 mkr. De vill bygga en ny konstsnöanläggning på Granåsen samt köpa en 
ny pistmaskin. Bålsta Skidklubb efterfrågar även ett återkommande årligt 
driftsbidrag på 200 tkr med en årlig indexuppräkning på 2%, detta 
driftsbidrag skulle garantera kommunens medborgare avgiftsfri tillgång till 
anläggningen.  

Bålsta skidklubb vill säkerställa en skidspåranläggning för barn, ungdomar, 
funktionsnedsatta, motionärer, hundspann och elit. Gammal som ung.  
 
Föreningen har funnits i mer än 30 år. De senaste åren har klubben haft en 
kraftig tillväxt och intresset för skidåkning har ökat. Längdskidåkning har 
idag blivit en folkrörelse med Vasaloppet och skidlandslagets stora 
framgångar som dragkraft. Tack vare den stora efterfrågan av skidspår och 
på grund av mildare vintrar har Bålsta Skidklubb under två år kört ett 
projekt kring konstsnö för längdskidåkning. Det i syfte att genom bredd 
skapa förutsättningar för Upplands största ungdomsverksamhet. Det har 
varit ett stort positivt gensvar från både kommuninnevånare och omgivande 
intressenter. 
 
En konstsnöanläggning ska ses som en anläggning precis som en sporthall, 
ishockeyhall, simhall, fotbollsplan eller liknande. Det är ingen tillfällig 
lösning som skapas om rätt förutsättningar finns. Precis som i andra 
moderna anläggningar sprutas snön direkt i spåret och på så vis kan mycket 
tid och belastning på miljö sparas. 
 
Med en konstsnöanläggning kan snö skapas, den packas och tål mycket 
milda temperaturer. Det gör stor skillnad i hur lång en säsong är och även på 
så vis tränings- och intäktsmöjligheter. 
 
En konstsnöanläggning på Granåsen har primärt två kategorier av kunder; 
kommuninnevånare och tillresande från grannregioner. Försäljning ska ske 
av två ”produkter”; medlemsavgifter och spårkort.  
 
Förvaltningen föreslår att föreningen lämnar anläggningen som säkerhet för 
kommunens borgensåtagande samt att anläggningen under hela 
borgensåtagandeperioden hålls försäkrad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 107 KS 2014/128 

 

Yttrande från Kultur och Livsmiljö 
 

• Avdelningen samstämmer med bilden av att det i dag finns ett stort 
och ökande intresse för skidsport och att möjliggörandet att 
konstsnöanläggningen främjar den allmänna folkhälsan. Många barn 
och unga behöver alternativ till lagidrotter och spontanidrotten har 
en mycket viktig funktion att fylla. Längdskidor främjar motion över 
alla generationer.   
 

• Den begärda ökning av driftbidrag som Bålsta SK önskar finns inte i 
2015 års budget.  

 
• Med erfarenhet från andra liknande projekt bör kommunfullmäktige 

och Bålsta Skidklubb vara medvetna om att utfallet kan förändras 
med +/- 20 procent mot budget beroende på markförhållande och 
oförutsedda avgifter.     

 
Yttrande från Plan och utveckling 

• Skidspåret finns beläget på kommunens fastighet Yttergran 2:11 och 
ligger helt inom det kommunala naturreservatet Granåsen. 
Reservatet förvaltas av Upplandsstiftelsen. 

 
• Det finns ett antal reservatbestämmelser som gör att särskild hänsyn 

bör visas inom området. Samtliga åtgärder som planeras ska till 
exempel godkännas av kommunen efter samråd med kommunen och 
Upplandsstiftelsen. 

 
• Ett skötselavtal finns redan mellan kommunen och Bålsta skidklubb 

och gäller bland annat spårning av skidspår vid Granåsen.  
 

• Det bör upprättas ett nytt avtal där användande, skötsel, underhåll, 
återställande av mark med hänsyn till reservatbestämmelserna 
regleras. Ett nytt kartmaterial bör även tas fram som bilaga till 
avtalet. Avtalet bör även tydliggöra Bålsta SK:s rätt att utkräva 
spåravgift på kommunens mark.  

 
• Utöver det bör de fastighetsrättsliga förhållandena utredas inom 

fastigheten. Delar av åtgärderna kan komma att kräva bygg- 
och/eller marklov och söks av Bålsta SK. 

 
Yttrande från Kommunstyrelsens förvaltning 

• Förvaltningens grundsyn är att Håbo kommun endast i undantagsfall 
ska gå i borgen för föreningar. Förvaltningen bedömer att risken är 
överhängande för att kommunen i framtiden kommer att få infria 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 107 KS 2014/128 

 

borgensåtagandet och överta anläggningen. För att undvika detta ska 
förvaltningen vara kallad till samtliga styrelsemöten samt årsmötet. 
Alla protokoll från ovanstående möten ska också delges 
förvaltningen.  
 

• En förutsättning för att förvaltningen ska kunna förorda ett 
borgensåtagande är att föreningen tar ut en avgift av samtliga 
skidåkare. Andra alternativ är administrativt svårhanterliga och 
innebär ett allt för stort ekonomiskt risktagande. Förvaltningen anser 
mot bakgrund av detta att en rimlig nivå på ett driftsbidrag är högst 
150 tkr för 2015.  
 

• Naturvårdsverket och SKL är noga med att påpeka att det inte är 
civilrättsligt prövat vad som händer om en skidåkare vägrar att betala 
för att åka i ett skidspår.  

 
• Föreningens styrelserepresentanter som deltagit i flera möten ger ett 

mycket seriöst intryck och föreningen tycks vara väl medveten om 
det ansvar de tar på sig i samband med en investering av den här 
omfattningen.  

 
• Bålsta SK är tydliga med att de skulle föredra om Håbo kommun 

helt eller delvis investerade i skidanläggningen samt hade 
driftsansvar. Kommunens tidigare erfarenheter av borgensåtaganden 
till föreningar avseende anläggningar har visat att ett sådant synsätt 
skapar en osäkerhet kring den långsiktiga ambitionen. Det ökar 
risken med ett borgensåtagande. 
 

• Affärsplanen från föreningen som utgör beslutsunderlaget är 
trovärdig och föreningen har kompletterat med de synpunkter som 
förvaltningen hade på tidigare affärsplan. 
 

Beslutsunderlag 
– Bålsta skidklubbsaffärsplan för konstsnöanläggning 
– Ekonomisk kalkyl framtagen av Bålsta SK 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av kommundirektör Per Kjellander.  
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen tecknar borgen för 
Bålsta Skidklubb om 5,5 mkr med utfall under 2014/2015. 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna 
erforderliga avtal med Bålsta Skidklubb angående säkerhet och 
hantering av kommunens borgensåtagande och hantering av intäkter 
samt drift och skötsel. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka driftbudgeten för avdelningen 

för kultur och livsmiljö med 150 tkr för 2015.  
__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kulturchef 
Utvecklingschef 
Bålsta SK 
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 Datum Vår beteckning 
 2014-09-22 KS2014/128 nr 2014.2787 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, kommundirektör 
0171 525 03 
per.kjellander@habo.se 

 

 
Ansökan från Bålsta skidklubb om kommunal borgen för 
byggnation av konstsnöanläggning på Granåsen 
Sammanfattning 
Bålsta Skidklubb har kommit in med en ansökan om kommunalborgen på 
5.5 mkr. De vill bygga en ny konstsnöanläggning på Granåsen samt köpa en 
ny pistmaskin. Bålsta Skidklubb efterfrågar även ett återkommande årligt 
driftsbidrag på 200 tkr med en årlig indexuppräkning på 2%, detta 
driftsbidrag skulle garantera kommunens medborgare avgiftsfri tillgång till 
anläggningen.  

Bålsta skidklubb vill säkerställa en skidspåranläggning för barn, ungdomar, 
funktionsnedsatta, motionärer, hundspann och elit. Gammal som ung.  
 
Föreningen har funnits i mer än 30 år. De senaste åren har klubben haft en 
kraftig tillväxt och intresset för skidåkning har ökat. Längdskidåkning har 
idag blivit en folkrörelse med Vasaloppet och skidlandslagets stora 
framgångar som dragkraft. Tack vare den stora efterfrågan av skidspår och 
på grund av mildare vintrar har Bålsta Skidklubb under två år kört ett 
projekt kring konstsnö för längdskidåkning. Det i syfte att genom bredd 
skapa förutsättningar för Upplands största ungdomsverksamhet. Det har 
varit ett stort positivt gensvar från både kommuninnevånare och omgivande 
intressenter. 
 
En konstsnöanläggning ska ses som en anläggning precis som en sporthall, 
ishockeyhall, simhall, fotbollsplan eller liknande. Det är ingen tillfällig 
lösning som skapas om rätt förutsättningar finns. Precis som i andra 
moderna anläggningar sprutas snön direkt i spåret och på så vis kan mycket 
tid och belastning på miljö sparas. 
 
Med en konstsnöanläggning kan snö skapas, den packas och tål mycket 
milda temperaturer. Det gör stor skillnad i hur lång en säsong är och även på 
så vis tränings- och intäktsmöjligheter. 
 
En konstsnöanläggning på Granåsen har primärt två kategorier av kunder; 
kommuninnevånare och tillresande från grannregioner. Försäljning ska ske 
av två ”produkter”; medlemsavgifter och spårkort.  
 
Förvaltningen föreslår att föreningen lämnar anläggningen som säkerhet för 
kommunens borgensåtagande samt att anläggningen under hela 
borgensåtagandeperioden hålls försäkrad. 
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Yttrande från Kultur och Livsmiljö 

• Avdelningen samstämmer med bilden av att det i dag finns ett stort 
och ökande intresse för skidsport och att möjliggörandet att 
konstsnöanläggningen främjar den allmänna folkhälsan. Många barn 
och unga behöver alternativ till lagidrotter och spontanidrotten har 
en mycket viktig funktion att fylla. Längdskidor främjar motion över 
alla generationer.   
 

• Den begärda ökning av driftbidrag som Bålsta SK önskar finns inte i 
2015 års budget.  

 
• Med erfarenhet från andra liknande projekt bör kommunfullmäktige 

och Bålsta Skidklubb vara medvetna om att utfallet kan förändras 
med +/- 20 procent mot budget beroende på markförhållande och 
oförutsedda avgifter.     

 
Yttrande från Plan och utveckling 

• Skidspåret finns beläget på kommunens fastighet Yttergran 2:11 och 
ligger helt inom det kommunala naturreservatet Granåsen. 
Reservatet förvaltas av Upplandsstiftelsen. 

 
• Det finns ett antal reservatbestämmelser som gör att särskild hänsyn 

bör visas inom området. Samtliga åtgärder som planeras ska till 
exempel godkännas av kommunen efter samråd med kommunen och 
Upplandsstiftelsen. 

 
• Ett skötselavtal finns redan mellan kommunen och Bålsta skidklubb 

och gäller bland annat spårning av skidspår vid Granåsen.  
 

• Det bör upprättas ett nytt avtal där användande, skötsel, underhåll, 
återställande av mark med hänsyn till reservatbestämmelserna 
regleras. Ett nytt kartmaterial bör även tas fram som bilaga till 
avtalet. Avtalet bör även tydliggöra Bålsta SK:s rätt att utkräva 
spåravgift på kommunens mark.  

 
• Utöver det bör de fastighetsrättsliga förhållandena utredas inom 

fastigheten. Delar av åtgärderna kan komma att kräva bygg- 
och/eller marklov och söks av Bålsta SK. 

 
Yttrande från Kommunstyrelsens förvaltning 

• Förvaltningens grundsyn är att Håbo kommun endast i undantagsfall 
ska gå i borgen för föreningar. Förvaltningen bedömer att risken är 
överhängande för att kommunen i framtiden kommer att få infria 
borgensåtagandet och överta anläggningen. För att undvika detta ska 
förvaltningen vara kallad till samtliga styrelsemöten samt årsmötet. 
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Alla protokoll från ovanstående möten ska också delges 
förvaltningen.  
 

• En förutsättning för att förvaltningen ska kunna förorda ett 
borgensåtagande är att föreningen tar ut en avgift av samtliga 
skidåkare. Andra alternativ är administrativt svårhanterliga och 
innebär ett allt för stort ekonomiskt risktagande. Förvaltningen anser 
mot bakgrund av detta att en rimlig nivå på ett driftsbidrag är högst 
150 tkr för 2015.  
 

• Naturvårdsverket och SKL är noga med att påpeka att det inte är 
civilrättsligt prövat vad som händer om en skidåkare vägrar att betala 
för att åka i ett skidspår.  

 
• Föreningens styrelserepresentanter som deltagit i flera möten ger ett 

mycket seriöst intryck och föreningen tycks vara väl medveten om 
det ansvar de tar på sig i samband med en investering av den här 
omfattningen.  

 
• Bålsta SK är tydliga med att de skulle föredra om Håbo kommun 

helt eller delvis investerade i skidanläggningen samt hade 
driftsansvar. Kommunens tidigare erfarenheter av borgensåtaganden 
till föreningar avseende anläggningar har visat att ett sådant synsätt 
skapar en osäkerhet kring den långsiktiga ambitionen. Det ökar 
risken med ett borgensåtagande. 
 

• Affärsplanen från föreningen som utgör beslutsunderlaget är 
trovärdig och föreningen har kompletterat med de synpunkter som 
förvaltningen hade på tidigare affärsplan. 

Beslutsunderlag 
– Bålsta skidklubbsaffärsplan för konstsnöanläggning 
– Ekonomisk kalkyl framtagen av Bålsta SK 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen tecknar borgen för 
Bålsta Skidklubb om 5,5 mkr med utfall under 2014/2015. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna 
erforderliga avtal med Bålsta Skidklubb angående säkerhet och 
hantering av kommunens borgensåtagande och hantering av intäkter 
samt drift och skötsel. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka driftbudgeten för avdelningen 
för kultur och livsmiljö med 150 tkr för 2015.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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Kulturchef 
Utvecklingschef 
Bålsta SK 



Bålsta 2014-09-08
Ekonomiska scenarios för en investering i Konstsnöanläggning Granåsen Bålsta Rev: A
Scenario 1 - rimligt positivt
Scenario 2 - rimligt till troligt Oavsett scenario är det en unik möjlighet att få finansiering till en anläggning för den breda allmänheten
Scenario 3 - modest minsta möjliga som få andra föreningar kan åstadkomma! En investering säkrar långsiktighet och kontinuitet med

minimal risk för kommunen!

Scenario 1 - siffror sammanställt utifrån andra liknande konstsnöanläggningar och ekonomiska utfall i Sverige MEN år 4 ingen snö pga varmt väder!!! Inga spårkortsintäkter, -30% medlemmar det året!
(SEK) Specifik info finns beskrivet per post. Detta scenario ger avbetalning på 7-8 år! AVBETALT!

Inklusive År 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
moms! Investeringar år 1 (inkl moms) 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Pistmaskin 850 000 - - - - - - - -
Entreprenad 450 000 - - - - - - - -
Anläggning (HW) 4 400 000 - - - - - - - -

Finansiering år 1 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kommunen (pistmaskin inkl moms) alt. borgenslån 850 000 - - - - - - - -
Banklån 4 550 000 4 250 000 3 600 000 2 923 500 2 219 295 2 007 053 1 269 636 501 842 -297 717
Stöd/bidrag förbund + andra 200 000 - - - - - - - -
Bålsta SK 100 000 - - - - - - - -

Utgifter 476 125 829 520 845 520 859 568 353 605 877 003 882 242 883 841 867 670
Drift & Underhållskostnad (El, försäkringar, service)*index 2%/år 51 000 52 020 52 020 53 040 58 140 59 303 60 489 61 699 62 933
Amorteringar 300 000 650 000 676 500 704 205 212 242 737 418 767 794 799 559 804 737
Räntor (2,75% år 1 med ökning 0,25%/år till 5,75% 125 125 127 500 117 000 102 323 83 224 80 282 53 960 22 583 0
år 2026).
Intäkter 890 000 927 300 966 297 445 645 981 547 1 023 147 1 066 657 1 084 127 1 101 586
Föreningsbidrag från kommunen (Index +2%/år) 200 000 204 000 208 080 212 242 216 486 220 816 225 232 229 737 234 332
Spårkort icke kommuninnevånare (ökning 5%/år i 5 år) 450 000 472 500 496 125 0 520 931 546 978 574 327 575 000 575 000
Medlemsintäkter (ökning 4%/år) MEN tapp 30% år 4! 120 000 124 800 129 792 94 489 98 268 102 199 106 287 110 538 114 960
Sponsorer (ökning 5%/år) 120 000 126 000 132 300 138 915 145 861 153 154 160 811 168 852 177 295

RESULTAT: 413 875 97 780 120 777 -413 922 627 941 146 144 184 415 200 287 233 917
KASSA (start 50 000 SEK 2014): 463 875 561 655 682 432 268 510 896 451 1 042 595 1 227 010 1 427 297 1 661 214

Scenario 2 - Något sämre intäktsscenario. I övrigt samma förutsättningar avseende räntor, varmt väder år 4, -30% medlemmar och indexökningar som scenario 1. Swedbank supportar att
MINDRE amortering sker året vid varmt väder vilket gör att det negativa resultatet kan minimeras!
Specifik info finns beskrivet per post. Detta scenario ger avbetalning på 9-10 år! AVBETALT!

År 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringar år 1 (inkl moms) 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(SEK) Pistmaskin 850 000 - - - - - - - - - -
Entreprenad 450 000 - - - - - - - - - -
Anläggning (HW) 4 400 000 - - - - - - - - - -

Finansiering år 1 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kommunen (pistmaskin inkl moms) alt. borgenslån 850 000 - - - - - - - - - -
Banklån 4 550 000 4 250 000 3 800 000 3 333 500 2 849 795 2 637 553 2 131 661 1 606 968 1 062 665 513 928 -39 404
Stöd/bidrag förbund + andra 200 000 - - - - - - - - - -
Bålsta SK 100 000 - - - - - - - - - -

Utgifter 476 125 629 520 642 020 653 418 377 249 670 698 675 777 678 315 662 146 643 220 623 494
Drift & Underhållskostnad (El, försäkringar, service)*index 2%/år 51 000 52 020 52 020 53 040 58 140 59 303 60 489 61 699 62 933 64 191 65 475
Amorteringar 300 000 450 000 466 500 483 705 212 242 505 893 524 693 544 303 548 737 553 332 558 019
Räntor (2,75% år 1 med ökning 0,25%/år till 5,75% 125 125 127 500 123 500 116 673 106 867 105 502 90 596 72 314 50 477 25 696 0
år 2026).
Intäkter 650 000 675 500 702 115 406 745 709 333 737 487 766 885 781 562 796 877 812 783 829 305
Föreningsbidrag från kommunen (Index +2%/år) 200 000 204 000 208 080 212 242 216 486 220 816 225 232 229 737 234 332 239 019 243 799
Spårkort icke kommuninnevånare (ökning 5%/år i 5 år) 250 000 262 500 275 625 0 289 406 303 877 319 070 319 000 319 000 319 000 319 000
Medlemsintäkter (ökning 4%/år) MEN tapp 30% år 4! 100 000 104 000 108 160 78 740 81 890 85 166 88 572 92 115 95 800 99 632 103 617
Sponsorer (ökning 5%/år) 100 000 105 000 110 250 115 763 121 551 127 628 134 010 140 710 147 746 155 133 162 889

RESULTAT: 173 875 45 980 60 095 -246 673 332 084 66 789 91 108 103 247 134 731 169 564 205 812
KASSA (start 50 000 SEK 2014): 223 875 269 855 329 950 83 277 415 362 482 151 573 258 676 505 811 236 980 800 1 186 612

Scenario 3 - Modest intäktsscenario. I övrigt samma förutsättningar avseende räntor, varmt väder år 4, -30% medlemmar och indexökningar som scenario 2. Swedbank supportar att INGEN amortering
sker året vid varmt väder vilket gör att den negativa kassan kan undvikas!
Specifik info finns beskrivet per post. Detta scenario ger avbetalning på 12-13 år. AVBETALT!

År 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Investeringar år 1 (inkl moms) 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(SEK) Pistmaskin 850 000 - - - - - - - - - - - - -
Entreprenad 450 000 - - - - - - - - - - - - -
Anläggning (HW) 4 400 000 - - - - - - - - - - - - -

Finansiering år 1 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kommunen (pistmaskin inkl moms) alt. borgenslån 850 000 - - - - - - - - - - - - -
Banklån 4 550 000 4 250 000 3 900 000 3 538 500 3 165 045 2 952 803 2 562 673 2 159 531 1 742 856 1 323 119 898 787 469 769 35 970 -402 705
Stöd/bidrag förbund + andra 200 000 - - - - - - - - - - - - -
Bålsta SK 100 000 - - - - - - - - - - - - -

Utgifter 476 125 529 520 540 270 550 343 389 071 567 545 572 545 575 552 565 455 554 679 541 680 526 421 508 863 488 969
Drift & Underhållskostnad (El, försäkringar, service)*index 2%/år 51 000 52 020 52 020 53 040 58 140 59 303 60 489 61 699 62 933 64 191 65 475 66 785 68 120 69 483
Amorteringar 300 000 350 000 361 500 373 455 212 242 390 130 403 142 416 675 419 737 424 332 429 019 433 799 438 675 443 648
Räntor (2,75% år 1 med ökning 0,25%/år till 5,75% 125 125 127 500 126 750 123 848 118 689 118 112 108 914 97 179 82 786 66 156 47 186 25 837 2 068 -24 162
år 2026).
Intäkter 510 000 528 700 548 183 367 844 552 883 573 377 594 740 605 997 619 168 632 830 647 004 661 711 676 975 692 817
Föreningsbidrag från kommunen (Index +2%/år) 200 000 204 000 208 080 212 242 216 486 220 816 225 232 229 737 234 332 239 019 243 799 248 675 253 648 258 721
Spårkort icke kommuninnevånare (ökning 5%/år i 5 år) 150 000 157 500 165 375 0 173 644 182 326 191 442 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000
Medlemsintäkter (ökning 4%/år) MEN tapp 30% år 4! 80 000 83 200 86 528 62 992 65 512 68 133 70 858 73 692 76 640 79 705 82 894 86 209 89 658 93 244
Sponsorer (ökning 5%/år) 80 000 84 000 88 200 92 610 97 241 102 103 107 208 112 568 118 196 124 106 130 312 136 827 143 669 150 852

RESULTAT: 33 875 -820 7 913 -182 499 163 812 5 832 22 196 30 445 53 713 78 151 105 324 135 291 168 111 203 849
KASSA (start 50 000 SEK 2014): 83 875 83 055 90 968 -91 531 72 281 78 114 100 309 130 754 184 467 262 618 367 942 503 233 671 344 875 193
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En	  anläggning	  rätt	  i	  tiden!	  -‐	  ”Konstsnö	  på	  Granåsen”	  
	  
	  
1.	  Sammanfattning	  
	  
Konstsnöanläggning.	  Det	  är	  precis	  vad	  föreningen	  önskar	  skapa.	  En	  anläggning	  som	  
vintertid	  säkerställer	  längdskidspår	  i	  världsklass	  för	  barn,	  ungdomar,	  funktionsnedsatta,	  
motionärer,	  hundspann	  och	  elit.	  Gammal	  som	  ung.	  Den	  skall	  ses	  som	  en	  anläggning	  precis	  
på	  samma	  vis	  som	  fotbollsplaner,	  ishockeyhall,	  simhall	  etc.	  
	  
Föreningens	  nuvarande	  vision	  är:	  ”Upplands	  största	  ungdomsklubb	  inom	  skidor	  <	  2017	  
detta	  med	  hjälp	  av:	  sponsorer	  för	  konstsnösatsning	  och	  underhåll	  av	  Granåsen/Vibyspåren	  
samt	  fler	  utbildade	  ledare	  och	  breddmedlemmar	  i	  föreningen!”	  
	  
Med	  en	  större	  extern	  finansiering	  och/alternativt	  borgenärer	  för	  banklån	  skall	  en	  
satsning	  för	  skapandet	  av	  en	  fast	  anläggning	  för	  längdskidor	  göras	  inför	  säsongen	  
2014/2015	  inom	  skidföreningen	  på	  Granåsen.	  
	  
Motivering:	  

• Det	  finns	  just	  nu	  ett	  stort	  momentum	  för	  en	  konstsnöanläggning	  i	  regionen!	  
(Skidrörelsen	  som	  sådan,	  skidförbundet,	  Håbo	  kommun	  mfl).	  

• Bålsta	  SK	  vill	  sätta	  Granåsen	  och	  kommunen	  på	  kartan	  i	  form	  av	  en	  stark	  
ungdomssatsning	  (inkl	  koppling	  till	  idrottsgymnasium)	  med	  hjälp	  av	  en	  
konstsnöanläggning	  och	  nöjda	  skidåkande	  kommuninnevånare!	  

• Stora	  potentiella	  intäkter	  för	  snabb	  avbetalning	  finns	  med	  hjälp	  av	  
kommunexterna	  innevånare!	  Detta	  är	  en	  STOR	  skillnad	  gentemot	  andra	  
verksamhetsinvesteringar!	  

• Sparbanken	  Enköping	  mkt	  positiva	  och	  redan	  sponsorer	  till	  BSK	  idag.	  
• För	  att	  inte	  tappa	  fart	  och	  intresse	  för	  vår	  förening	  så	  bedöms	  ett	  

investeringsbeslut	  behöva	  tas	  före	  säsongen	  2014/2015!	  
	  
En	  sund	  finansiering	  kan	  ses	  och	  budgeten	  som	  är	  föreslagen	  är	  något	  modest	  räknad.	  
Flera	  alternativa	  intäktskällor	  finns	  även	  som	  kan	  stärka	  investeringskalkylen	  ytterligare.	  
	  
En	  bedömning	  är	  att	  det	  totalt	  handlar	  om	  en	  investering	  (beroende	  på	  teknisk	  lösning	  
och	  miljöaspekter)	  runt	  ca	  5,7	  MSEK	  inklusive	  moms	  och	  som	  beräknas	  kunna	  betalas	  av	  
på	  mellan	  7-‐12	  år	  beroende	  på	  intäkter	  (se	  separat	  excelbilaga	  för	  ekonomiska	  scenarios).	  
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2.	  Bakgrund	  
	  
Föreningen	  har	  funnits	  i	  mer	  än	  30	  år	  och	  har	  de	  senaste	  åren	  sett	  en	  kraftig	  tillväxt	  och	  
ökat	  intresse	  för	  skidåkning.	  Längdskidåkning	  har	  idag	  blivit	  en	  folkrörelse	  med	  
Vasaloppet	  och	  skidlandslagets	  stora	  framgångar	  som	  stärker	  intresset.	  Tack	  vare	  det	  
ökade	  trycket	  för	  efterfrågan	  av	  skidspår	  och	  pga	  mildare	  vintrar	  har	  Bålsta	  Skidklubb	  
under	  2	  år	  kört	  ett	  projekt	  kring	  konstsnö	  för	  längdskidåkning	  i	  syftet	  att	  genom	  bredd	  
skapa	  förutsättningar	  för	  Upplands	  största	  ungdomsverksamhet.	  	  
Ett	  stort	  positivt	  gensvar	  finns	  från	  kommuninnevånare	  och	  omgivande	  intressenter.	  
Föreningen	  har	  påtagligt	  sett	  ökat	  antal	  medlemmar	  från	  säsongen	  2010	  och	  framåt,	  
närmast	  en	  dubblering	  (idag	  runt	  ca	  300	  medlemmar).	  
Förutsättningar	  finns	  för	  att	  skapa	  Mälardalens	  bästa	  konstskidanläggning	  på	  Granåsen.	  
Idag	  sker	  ett	  samarbete	  med	  Bålsta	  Alpina	  som	  hyr	  ut	  sin	  utrustning.	  Det	  krävs	  dock	  ett	  
stort	  ideellt	  arbete	  varje	  ggn	  (minst	  ca	  600	  mantimmar)	  och	  ca	  150-‐200	  KSEK	  i	  
tillverknings/underhållskostnad	  per	  år	  för	  nuvarande	  upplägg.	  Det	  finns	  också	  ett	  
miljöperspektiv	  då	  snön	  måste	  köras	  ut	  med	  dumprar	  eller	  liknande.	  Det	  faktum	  att	  båda	  
föreningarna	  önskar	  producera	  snö	  samtidigt	  gör	  också	  att	  det	  finns	  praktiska	  problem	  
med	  anledning	  av	  osäkerhet	  på	  längre	  kallare	  perioder.	  
	  
Med	  anledning	  av	  att	  det	  funnits	  en	  diskussion	  kring	  om	  man	  får	  ta	  ut	  avgifter	  eller	  inte	  på	  
kommunal	  mark	  så	  har	  politiker	  i	  Håbo	  kummun	  uttalat	  att	  det	  skall	  vara	  ”gratis”	  för	  
kommuninnevånare	  att	  åka	  skidor.	  Det	  har	  gjort	  att	  Bålsta	  SK	  hittills	  endast	  framhållit	  
frivilliga	  spårbidrag	  till	  de	  som	  åker	  skidor	  på	  Granåsen.	  Det	  finns	  även	  endel	  oro	  kring	  
om	  man	  rent	  legalt	  får	  ta	  betalt	  eller	  inte	  på	  kommunal	  mark.	  Det	  finns	  dock	  enligt	  ett	  
domstolsbeslut	  i	  Mora	  ett	  godkännande	  för	  att	  så	  kan	  ske.	  Det	  skall	  framhållas	  att	  
allemansrätt	  gäller	  och	  det	  naturreservat	  som	  Granåsen	  ligger	  i	  måste	  kunna	  ges	  tillträde	  
för	  allmänheten.	  Det	  görs	  genom	  att	  gångspår	  finns	  i	  närliggande	  anslutning	  till	  de	  
anlagda	  spåren	  och	  att	  Friluftsfrämjandets	  grillplats	  och	  pulkabacke	  supportas	  av	  Bålsta	  
SK	  med	  exvis	  snö.	  Den	  nya	  Tallstigen	  som	  invigdes	  2014	  gör	  det	  ytterligare	  möjligt	  att	  ha	  
enklare	  tillträde	  till	  området	  utan	  att	  beträda	  anlagda	  spår.	  Det	  finns	  samtidigt	  ett	  beslut	  
taget	  och	  dokumenterat	  inom	  kommunen	  att	  inga	  gående	  får	  beträda	  spåren	  då	  de	  är	  
anlagda	  
http://www.habo.se/Documents/Kommun%20och%20politik/Tjänsteskrivelse_121221.
pdf	  paragraf	  22.	  
	  
Det	  skall	  också	  framhållas	  att	  det	  fortsatt	  kommer	  finnas	  natursnöspår	  i	  Viby	  där	  inga	  
avgifter	  skall	  tas	  ut.	  Dessa	  spår	  ombesörjer	  och	  underhåller	  även	  Bålsta	  SK.	  Det	  finns	  
således	  även	  alternativ	  för	  externt	  besökande	  att	  åka	  kostnadsfritt	  om	  en	  avgifts	  belagd	  
konstsnöanläggning	  byggs.	  
	  
För	  en	  övergripande	  sammanfattning	  av	  prejudikat	  avseende	  att	  ta	  ut	  spåravgifter	  se	  
även	  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-‐i-‐samhallet/Miljoarbete-‐i-‐
Sverige/Uppdelat-‐efter-‐omrade/Det-‐har-‐ar-‐allemansratten/Avgifter-‐for-‐skidspar/	  	  
	  
3.	  Rådgivning	  och	  kompetens	  
	  	  
Klubben	  innehar	  en	  stor	  kompetens	  kring	  längdskidåkning,	  teknik	  och	  spårpreparering	  
med	  flertalet	  kunniga	  personer.	  Dessa	  har	  ägt	  skidanläggningar,	  agerar	  tränare,	  varit	  
elitåkare	  och	  motionärer	  i	  många	  år.	  Föreningen	  tilldelades	  exempelvis	  2013/2014	  
genom	   	  ”Stora	  skidspårspriset”	  som	  är	  ett	  rikstäckande	  pris	  för	  särskilt	  
stora	  insatser	  för	  skapandet	  av	  skidspår.	  Se	  även	  http://skidspar.se/nyheter/stora-‐
skidsparspriset-‐till-‐leif-‐svanberg-‐granasen	  
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Styrelsen	  består	  utav	  flertalet	  ledarutbildade	  personer,	  certifierade	  styrelseledamöter	  och	  
tekniskt	  samt	  marknadsföringsmässigt	  kunniga.	  Bedömningen	  är	  att	  den	  kompetens	  som	  
krävs	  för	  en	  anläggning	  och	  affärsutveckling	  av	  verksamheten	  finns.	  Dock	  behövs	  fler	  
engagerade	  för	  bredd	  vilket	  föreningen	  bedöms	  erhålla	  om	  ungdomsverksamheten	  kan	  
öka	  (föräldrar).	  Detta	  skall	  ske	  genom	  konstsnösatsningen	  och	  rekryteringsaktiviteter	  i	  
skolor.	  
	  
Möten	  med	  ansvarig	  ledning	  för	  Svenska	  skidförbundets	  längdsektion	  ( ,	  
nationell	  chef	  längdskidåkning)	  har	  skett.	  De	  påpekar	  Granåsens	  unika	  läge	  och	  goda	  
förutsättningar.	  Både	  ur	  ett	  regionsperspektiv	  och	  ur	  ett	  lägesperspektiv.	  Det	  finns	  även	  
ett	  starkt	  intresse	  från	  Svenska	  Skidförbundet	  specifikt	  för	  en	  anläggning	  i	  Mälardalen	  då	  
trycket	  är	  stort	  från	  det	  stora	  växande	  antalet	  skidåkare	  som	  söker	  träningsanläggningar.	  
Även	  det	  faktum	  att	  ungdomsverksamheter	  ses	  minska	  i	  Sverige	  gör	  att	  de	  ser	  ett	  behov	  
av	  ”anläggningar”	  och	  inte	  bara	  motionsspår	  som	  det	  dras	  spår	  i	  vid	  tillgång	  på	  natursnö.	  
Frånfälle	  av	  snö	  pga	  milda	  vintrar	  minskar	  efterfrågan	  och	  intresset	  generellt	  för	  
skidåkning	  nämligen.	  
	  
5.	  Vision	  
	  	  
Föreningens	  nuvarande	  vision	  är:	  ”Upplands	  största	  ungdomsklubb	  inom	  skidor	  <	  2017	  
detta	  med	  hjälp	  av:	  ”sponsorer”	  för	  konstsnösatsning	  och	  underhåll	  av	  Granåsen/Vibyspåren	  
samt	  fler	  utbildade	  ledare	  och	  breddmedlemmar	  i	  föreningen!”	  
	  
6.	  Ekonomisk	  situation	  inom	  föreningen	  
	  	  
Föreningen	  har	  idag	  en	  stabil	  ekonomisk	  situation	  och	  den	  starkaste	  kassan	  i	  dess	  
historia.	  Relativt	  investeringsbehovet	  för	  en	  konstsnöanläggning	  är	  kassan	  liten	  men	  ur	  
ett	  föreningsperspektiv	  god.	  
	  
Sammanfattning	  av	  2013/2014	  Resultatrapport	  (2014-‐03-‐31):	  
	  
Nettoomsättning:	   110	  567	  SEK	  
Intäkter:	   	   253	  922	  SEK	  
Kostnader:	   	   -‐219	  734	  SEK	  
Resultat:	  	   	   	  	  	  34	  195	  SEK	  
Kassa:	   	   161	  509	  SEK	  
	  
Ungdomsverksamheten	  har	  arbetat	  hårt	  för	  att	  finansiera	  läger	  och	  annat	  och	  är	  i	  princip	  
självgående,	  även	  sponsring	  har	  varit	  framgångsrikt	  samt	  bidrag	  från	  kommunen	  har	  
erhållits	  som	  stöd	  till	  konstsnötillverkningen.	  
	  
7.	  Konstsnöanläggning	  –	  ”Produkten”	  	  
	  	  
En	  konstsnöanläggning	  är	  att	  ses	  som	  en	  anläggning	  precis	  som	  en	  sporthall,	  ishockeyhall,	  
simhall,	  fotbollsplan	  eller	  liknande.	  Det	  är	  ingen	  tillfällig	  lösning	  som	  skapas	  om	  rätt	  
förutsättningar	  finns.	  Detta	  är	  viktigt	  att	  poängtera	  eftersom	  många	  inte	  förstår	  
skillnaden.	  
En	  konstsnöanläggning	  omfattar	  tillgång	  till	  vatten	  vid	  specifika	  avtappningsställen	  som	  
sedan	  kan	  komprimeras	  till	  snö	  vid	  minusgrader.	  Detta	  kan	  göras	  på	  olika	  vis.	  Granåsens	  
konstsnöanläggning	  skulle	  omfatta	  ett	  pumphus,	  pump,	  kompressor,	  nedgrävda	  rör,	  el,	  
elskåp,	  avtappningsställen	  runt	  spåret	  samt	  snökanoner	  och/eller	  s.k.	  lansar.	  
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Precis	  som	  i	  andra	  moderna	  anläggningar	  sprutas	  snön	  direkt	  i	  spåret	  och	  på	  så	  vis	  kan	  
mycket	  tid,	  belastning	  på	  miljö	  mm	  sparas.	  
Exakt	  teknisk	  lösning	  beslutas	  då	  den	  finansiella	  delen	  finns	  säkrad.	  
	  
Med	  en	  konstsnöanläggning	  kan	  snö	  skapas	  som	  kan	  packas	  och	  som	  tål	  mycket	  milda	  
temperaturer.	  Om	  man	  endast	  använder	  natursnö	  så	  kommer	  denna	  att	  smälta	  rejält	  
mycket	  snabbare.	  Detta	  gör	  en	  mycket	  stor	  skillnad	  i	  hur	  lång	  en	  säsong	  kan	  vara	  och	  
även	  på	  så	  vis	  tränings-‐	  och	  intäktsmöjligheter!	  
	  
8.	  Marknadsförutsättningar	  
	  	  
8.1	  ”Kunder”	  
	  	  
En	  konstsnöanläggning	  på	  Granåsen	  har	  primärt	  2	  kategorier	  av	  kunder;	  
kommuninnevånare	  och	  tillresande	  från	  grannregioner.	  Vid	  en	  byggnation	  skall	  
försäljning	  ske	  av	  2	  st	  ”produkter”;	  medlemsavgifter	  och	  spårkort.	  Primärt	  önskar	  
klubben	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  blir	  medlemmar.	  Detta	  eftersom	  det	  då	  finns	  ett	  
större	  engagemang	  och	  en	  långsiktighet	  i	  individens	  investering.	  
Spårkort	  skall	  säljas	  till	  de	  som	  inte	  bor	  inom	  kommunens	  gränser,	  
kommuninnevånare	  som	  är	  medlemmar	  åker	  ”gratis”.	  Tanken	  är	  att	  Håbo	  kommun	  går	  
in	  med	  föreningsbidrag	  motsvarande	  de	  extra	  kostnader	  som	  kommuninnevånarnas	  
”spårkort”	  skulle	  inbringa	  samt	  tillverkningskostnader	  av	  snö/år.	  Att	  vara	  medlem	  
skall	  dock	  fortsatt	  vara	  en	  förutsättning.	  
	  
8.2	  ”Marknaden”	  
	  	  
Inom	  Mälardalen	  med	  omnejd	  finns	  totalt	  10	  st	  konstsnöanläggningar:	  
-‐ 4	  st	  av	  dem	  i	  Stockholms	  län	  
-‐ 2	  st	  i	  Uppsala	  län	  (varav	  Granåsen	  är	  kodad	  som	  en	  på	  skidspår.se)	  
-‐ 3	  st	  i	  Västmanland	  
-‐ 1	  st	  i	  Sörmland.	  
	  
Av	  dessa	  10	  st	  så	  har	  7	  st	  av	  dem	  belysning,	  av	  dessa	  7	  st	  är	  4	  st	  längre	  än	  2	  km	  och	  
dragna	  i	  skidterräng	  dvs	  inte	  golfbanor.	  Granåsen	  är	  en	  av	  dessa	  4	  st	  och	  också	  1	  av	  
endast	  totalt	  2	  i	  Uppsala	  län!	  
	  
I	  upptagningsområdet	  finns	  totalt	  ca	  3	  000	  000	  innevånare.	  (Stockholms	  län	  2	  171	  000	  
st,	  Uppsala	  län	  346	  400	  st,	  Västmanland	  259	  700	  st,	  och	  Sörmlands	  län	  278	  000	  
innevånare).	  Detta	  skapar	  stora	  förutsättningar	  till	  inkomster.	  
	  
Efter	  intervjuer	  som	  skett	  2013/2014	  med	  skidåkande	  besökare	  på	  Granåsen	  så	  
kommer	  de	  flesta	  från	  kommunen,	  Uppsala	  med	  omnejd,	  Stockholms	  norra	  förorter,	  
Enköping	  och	  Västerås.	  Under	  säsongen	  2013/2014	  som	  endast	  varade	  5	  veckor	  med	  
spår	  besöktes	  Granåsens	  konstsnöspår	  av	  ca	  15	  000	  åkare	  vilket	  är	  nytt	  rekord.	  Detta	  
vidimeras	  av	  det	  enorma	  intresset	  för	  anläggningen	  och	  besökare	  på	  www.skidspår.se	  
under	  vinterns	  som	  gått.	  
Sammantaget	  skapar	  detta	  en	  god	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  profilera	  sig	  som	  en	  av	  få	  
anläggningar	  med	  spår	  i	  världsklass	  i	  belyst	  skidterräng!	  
	  
	  
	  
	  



8.3	  Omvärldsanalys	  
	  	  
Längdskidåkningen	  berikas	  för	  tillfället	  av	  den	  så	  kallade	  folkrörelsen	  motion.	  Många	  
ser	  landslagets	  framgångar	  vilket	  inspirerar	  unga	  som	  gamla,	  intresset	  för	  motion	  i	  
allmänhet	  gör	  att	  exempelvis	  Vasaloppet	  hägrar	  för	  många	  vuxna	  som	  en	  utmaning	  att	  
besegra.	  Trycket	  har	  således	  blivit	  extra	  stort	  på	  tillgång	  av	  snö	  i	  närhet	  av	  sitt	  boende	  
för	  att	  kunna	  utöva	  träning.	  I	  Mälardalen	  finns	  i	  dagsläget	  ett	  mycket	  begränsat	  antal	  
konstsnöanläggningar	  vilka	  är	  ett	  krav	  för	  att	  säker	  tillgång	  av	  skidspår	  skall	  kunna	  
garanteras.	  
Sverige	  i	  allmänhet	  har	  inte	  tillnärmelsevis	  lika	  stort	  intresse	  för	  längdskidåkning	  som	  
exempelvis	  Norge	  där	  sporten	  nästan	  är	  den	  största	  utövade.	  Till	  viss	  del	  beror	  detta	  
på	  att	  det	  inte	  satsas	  lika	  mycket	  på	  anläggningar	  utan	  man	  förlitar	  sig	  mer	  på	  
natursnö.	  Det	  finns	  dock	  en	  trend	  att	  det	  inom	  Sverige	  skapas	  fler	  
konstsnöanläggningar	  även	  långt	  uppe	  i	  Norrland.	  Detta	  beror	  på	  klimatförändringar	  
till	  varmare	  vintrar	  och	  trycket	  från	  åkare	  för	  längdspår	  tidigt	  på	  säsongen.	  
	  
Skall	  man	  positionera	  sig	  som	  en	  konstsnöanläggning	  i	  Mälardalen	  är	  det	  hög	  tid	  då	  det	  
finns	  stora	  möjligheter	  att	  få	  mycket	  uppmärksamhet.	  
	  
8.4	  Konkurrenter	  och	  konkurrensfördelar	  
	  	  
Det	  finns	  få	  anläggningar	  idag.	  Närmast	  finns	  Bro	  Bålsta	  Golfklubb	  som	  startade	  
2013/2014	  och	  som	  Bålsta	  SK	  har	  samarbete	  med	  då	  de	  inte	  har	  någon	  
ungdomsverksamhet	  eller	  skidklubb.	  De	  satsar	  snarare	  på	  att	  få	  ökade	  intäkter	  till	  
Golfen	  med	  hjälp	  av	  Vasaloppstränande	  åkare.	  De	  slussar	  alla	  intresserade	  av	  
medlemskap	  till	  Bålsta	  SK.	  
Inför	  säsongen	  2014/2015	  är	  det	  dock	  oklart	  om	  det	  kommer	  anläggas	  skidspår	  där	  
eller	  inte.	  
	  
Täby	  ligger	  sedan	  som	  ytterligare	  en	  ”konkurrent”	  i	  närheten	  men	  samma	  här,	  det	  är	  
en	  golfbana	  utan	  belysning.	  
	  
Granåsens	  konkurrensfördelar	  är	  det	  unika	  läget	  med	  att	  finnas	  på	  en	  ås	  (tjäle	  krävs	  ej	  
för	  att	  starta	  tillverkning	  av	  snö	  dvs	  tidig	  tillverkning	  möjlig),	  skyddat	  från	  vind	  och	  sol,	  
högt	  läge	  (alltid	  någon	  grad	  kallare),	  nära	  E18	  och	  centralt	  i	  Mälardalsregionen,	  dvs	  
stort	  upptagningsområde	  av	  skidåkare.	  
Det	  skulle	  även	  göra	  Håbo	  kommun	  ytterligare	  intressant	  som	  boendeort.	  Koppling	  till	  
den	  nya	  satsningen	  av	  idrottsgymnasium	  skulle	  också	  stärkas	  mm.	  
	  
8.5	  Strategier	  
	  	  
Strategin	  är	  att	  få	  upp	  intresset	  för	  en	  investering	  inom	  kommunen	  och	  sponsorer	  samt	  
att	  söka	  bidrag/support	  från	  fonder,	  förbund	  och	  banker.	  Skulle	  detta	  lyckas	  så	  är	  
nästa	  steg	  vid	  en	  investering	  i	  konstsnöanläggning	  att	  marknadsföra	  anläggningen	  i	  
tidningar,	  webbplatser,	  nya	  tävlingar	  och	  aktiviteter.	  Även	  sprida	  informationen	  lokalt	  
genom	  att	  ha	  spår	  i	  världsklass	  och	  på	  så	  vis	  få	  kommuninnevånare	  att	  känna	  sig	  stolta	  
och	  hjälpa	  till	  att	  sprida	  ut	  det	  i	  folkmun.	  
Att	  knyta	  ”insomnade”	  föreningar	  i	  närliggande	  kommuner	  till	  sig	  skulle	  även	  detta	  ge	  
en	  stor	  tillströmning	  av	  nya	  medlemmar.	  
Samarbete	  med	  Skidförbundet	  att	  kunna	  locka	  elit	  till	  träningar	  när	  de	  är	  i	  regionen	  
och	  även	  kanske	  köra	  läger/kurser	  med	  profiler	  skulle	  ge	  Granåsen	  en	  högprofilstatus.	  
Med	  landslagsorganisationen	  finns	  det	  goda	  kontakter	  inom	  föreningen.	  



Genom	  ovanstående	  strategier	  kan	  intäkter	  säkras	  och	  på	  så	  vis	  satsning	  på	  
ungdomsverksamheten	  stärkas	  och	  fler	  rekryteringar	  för	  framtiden	  göras.	  
	  
8.6	  Marknadsföring	  
	  	  
Marknadsföring	  kommer	  ske	  genom	  nya	  tävlingar	  som	  arrangeras,	  annonser	  på	  
webbplatser	  och	  i	  tidningar.	  Både	  lokalt	  och	  regionalt.	  Ofta	  sprids	  mycket	  även	  genom	  
sociala	  medier	  och	  via	  folkmun.	  Det	  kommer	  inte	  krävas	  speciellt	  mycket	  investeringar	  
i	  marknadsföring	  för	  att	  få	  stora	  antal	  utövare	  till	  Granåsen.	  
	  
8.7	  Supportande	  aktiviteter	  
	  	  
Med	  en	  konstsnöanläggning	  kan	  fler	  aktiviteter	  tillsammans	  med	  kommunens	  skolor	  
och	  företag	  skapas	  vilket	  stärker	  bilden	  av	  att	  Håbo	  kommun.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  
till	  samarrangemang	  med	  andra	  klubbar	  och	  större	  tävlingar.	  Exempelvis	  kan	  
evenemang	  köras	  i	  Bålsta	  centrum	  i	  samband	  med	  kortare	  sprinttävlingar	  en	  kväll	  
vilket	  kan	  dra	  kunder	  till	  företag	  inom	  kommunen.	  Sedan	  bygger	  man	  på	  sprinten	  med	  
tävlingar	  i	  spåret	  dagarna	  efter.	  Det	  finns	  inget	  liknande	  i	  regionen	  just	  nu	  vilket	  gör	  att	  
vi	  har	  en	  möjlighet	  att	  positionera	  oss	  unikt.	  
	  
En	  annan	  support	  det	  kan	  ge	  är	  till	  den	  sk	  idrottsklassen	  på	  gymnasiet	  som	  skapats	  i	  
Bålsta.	  Detta	  kan	  ge	  extra	  dragkraft	  och	  intresse	  att	  behålla	  elever	  inom	  kommunens	  
skolor	  och	  även	  attrahera	  fler	  från	  andra	  kommuner.	  
	  
8.8	  Prissättning	  
	  	  
Generellt	  är	  viljan	  mycket	  stor	  från	  längdskidåkare	  att	  göra	  rätt	  för	  sig.	  Många	  gånger	  
frågar	  tillresta	  var	  de	  skall	  betala.	  2013/2014	  skapades	  en	  Wywallet	  tjänst	  och	  skyltar	  
sattes	  upp	  vilket	  bara	  det	  inbringade	  ca	  25-‐30	  000	  SEK	  på	  5	  veckor	  .	  Detta	  som	  helt	  
frivilliga	  insättningar.	  
	  
2014/2015	  års	  medlemsavgifter	  är	  följande:	  Vuxen	  300	  kr/år,	  barn	  9-‐18	  år	  200	  kr/år,	  
0-‐8	  år	  gratis,	  familj	  (2	  vuxna	  +	  alla	  barn)	  800	  kr/år.	  Medlemsavgifter	  och	  mer	  info	  finns	  
även	  på	  www.bålstask.se.	  
	  
Ett	  spårkort	  för	  externa	  kommuninnevånare	  skall	  ligga	  på	  runt	  ca	  800	  kr/säsong.	  Detta	  
skall	  dock	  beslutas	  inom	  styrelsen	  inför	  säsongen.	  För	  medlemmar	  dras	  motsvarande	  
medlemsavgiften	  bort	  (eller	  kanske	  något	  rabatterad).	  Omvänt	  är	  tanken	  att	  
kommunen	  går	  in	  med	  föreningsstöd	  för	  kommunens	  innevånare	  för	  spårkortets	  
kostnad.	  Denna	  summa	  måste	  självklart	  diskuteras	  så	  att	  det	  blir	  en	  balans	  mot	  
investeringskalkylen	  och	  inte	  hanteras	  per	  individ	  eftersom	  det	  medför	  en	  stor	  
administration	  för	  båda	  parter	  (Håbo	  kommun/Bålsta	  SK).	  
	  
De	  intäkter	  som	  kan	  inbringas	  skall	  oavkortat	  gå	  till	  att	  avbetala	  en	  
anläggningsinvestering	  samt	  utveckla	  föreningen	  för	  att	  nå	  sin	  vision.	  Beroende	  på	  
eventuella	  överskotts	  storlek	  kan	  det	  även	  bidra	  till	  ytterligare	  investeringar	  i	  området	  
så	  som	  toaletter,	  omklädningsrum,	  cafeteria	  etc.	  

	  
9.	  Drift	  &	  Underhåll	  
	  	  
Drift	  &	  Underhållskostnaderna	  bedöms	  vara	  relativt	  låga.	  Pistmaskinen	  kommer	  kräva	  
utbildning.	  Föreningen	  och	  kommunen	  bör	  ha	  utbildad	  personal.	  Leverantören	  står	  för	  



utbildningskostnader	  och	  kunskap.	  Större	  underhåll	  på	  pistmaskin	  som	  krävs	  med	  årliga	  
mellanrum	  köps	  in	  som	  service	  från	  leverantör.	  Första	  åren	  ingår.	  
	  
Anläggningen	  kommer	  också	  behöva	  mindre	  underhåll	  avseende	  pump/kompressor	  och	  
avtappningsställen.	  Eventuell	  utbildning	  står	  leverantören	  för.	  Eventuella	  servicar	  köps	  in	  
under	  serviceavtal	  från	  leverantör.	  
	  
Driftskostnaderna	  är	  till	  största	  del	  elkonsumtion	  och	  dimensionering	  av	  säkringar	  (fasta	  
avgifter).	  Alla	  kostnader	  bedöms	  rymmas	  inom	  Budget	  beskriven	  i	  excelbilagan.	  
	  
10.	  Resurser	  
	  	  
För	  att	  drifta	  anläggningen	  kommer	  föreningen	  till	  största	  del	  stå	  för	  resurser.	  Service	  och	  
utbildning	  sker	  via	  leverantörsresurser.	  Den	  största	  tiden	  kommer	  vara	  att	  pista	  ut	  snön	  i	  
spåret	  men	  dessa	  timmar	  kommer	  ändå	  förhållandevis	  vara	  få.	  Uppskattningsvis	  1-‐1,5	  
timmar/dag	  som	  pistning	  sker	  under	  skidsäsong	  (3-‐5	  ggr/vecka	  beroende	  på	  antal	  
utövare	  i	  spåren).	  
	  
11.	  Tillstånd	  och	  miljöaspekter	  
	  	  
Grävtillstånd	  finns	  för	  delar	  av	  motionsspåret	  på	  Granåsen.	  Dock	  skall	  vid	  ett	  positivt	  
beslut	  kompletterande	  grävtillstånd	  sökas.	  Även	  tillstånd	  för	  att	  ta	  upp	  vatten	  från	  
Ullnafjärden	  skall	  sökas.	  Preliminära	  positiva	  besked	  finns	  redan	  från	  ansvariga	  
myndigheter.	  Tillstånd	  från	  kommunen	  för	  att	  arrendera	  marken	  krävs	  också.	  
	  
12.	  Budget	  
	  	  
Ett	  antal	  offerter	  har	  tagits	  in	  med	  olika	  tekniska	  lösningar	  och	  leverantörer.	  Slutgiltig	  
lösning	  beslutas	  efter	  att	  detaljerad	  genomgång	  med	  vald	  leverantör	  skett	  (förutsätter	  ett	  
investeringsbeslut).	  Nedan	  finns	  de	  nu	  gällande	  offerternas	  kostnader	  inlagda	  med	  ett	  
mindre	  +/-‐	  i	  sifforna.	  Offerterna	  har	  även	  bilagts.	  
	  
12.1	  Investeringar	  och	  kostnader	  
	  	  
Alla	  priser	  är	  inkluderat	  moms.	  
	  
För	  att	  kunna	  hantera	  snömassor	  lokalt	  i	  spåret	  krävs	  en	  anpassad	  pistmaskin.	  Denna	  
kan	  även	  enkelt	  transporteras	  och	  användas	  i	  Vibyspåret.	  
	  
OBS!	  Om	  ett	  beslut	  tas	  för	  en	  investering	  kommer	  föreningen	  starta	  en	  Ekonomisk	  
förening	  eller	  motsvarande	  för	  att	  få	  tillbaka	  momsen.	  Detta	  är	  en	  stor	  post	  som	  
isåfall	  räknas	  bort	  från	  de	  kostnader	  som	  är	  specificerade	  nedan!	  
	  
Kostnad	  Pistmaskin	  –	  ca	  850	  KSEK	  inklusive	  moms	  
	  
Beroende	  på	  vilken	  tillverkare	  och	  teknisk	  lösning	  som	  väljs	  (bästa	  möjliga	  utifrån	  
rådande	  miljö)	  så	  ligger	  investeringen	  ungefär	  på	  ca	  5	  MSEK	  +/-‐	  1	  MSEK.	  	  
	  
Konstsnöanläggning	  –	  Ca	  4,8	  MSEK	  inklusive	  moms	  
-‐	  Vattenintag/brunn/pump	  
-‐	  Pumpstation/pump/el	  (kompressor)	  
-‐	  Rörgata/vattenuttag	  var	  100e	  meter	  



-‐	  Elkabel	  eller	  luftslang	  läggs	  i	  rörgatan	  
-‐	  2-‐3	  st	  portabla	  autom.	  Snökanoner	  eller	  ca	  30	  lansar	  
-‐	  Grävning	  
-‐	  Montage	  
	  
För	  att	  underhålla	  samt	  preparera	  snö	  och	  spår	  krävs	  insatser	  under	  några	  få	  dagar	  
för	  tillverkning	  och	  pistning.	  Elkostnader,	  drift	  och	  underhåll	  bedöms	  vara	  relativt	  
låga.	  
	  
Drift	  &	  Underhåll	  -‐	  ca	  50	  KSEK/år	  inklusive	  moms	  
-‐	  El	  
-‐	  Diesel	  
-‐	  Drift	  &	  Service	  
	  
12.2	  Finansiering	  
	  	  
Spårkort	  samt	  stöd	  från	  kommunen	  är	  något	  som	  är	  nödvändigt	  för	  att	  säkerställa	  
inkomster.	  Spårkorts-‐/sponsorintäkter	  kommer	  ske	  via	  applikationer	  WyWallet,	  
Swisch	  samt	  till	  BankGiro,	  P-‐automater	  mm.	  
Tanken	  är	  att	  erhålla	  kommunalt	  bidrag	  för	  ”Gratisåkningen”	  för	  kommuninnevånare	  
(förutsätter	  föreslagsvis	  dock	  medlemskap	  i	  BSK).	  Medlemsintäkterna	  är	  en	  stor	  
intäktskälla	  och	  i	  och	  med	  en	  fast	  anläggning	  kan	  fler	  medlemmar	  inkomma.	  Ökat	  
antal	  medlemmar	  =	  ökade	  intäkter.	  
Om	  konstsnö	  kan	  garanteras	  kan	  även	  större	  tävlingar	  arrangeras	  vilket	  skulle	  skapa	  
stora	  intäkter	  då	  det	  inte	  finns	  speciellt	  många	  sådana	  i	  Mälardalen	  idag.	  
	  
Kiosk/restaurangverksamhet	  är	  också	  möjligt	  i	  området	  och	  skulle	  ha	  stor	  potential	  
även	  för	  de	  som	  besöker	  området	  för	  friluftsliv,	  pulkaåkning	  etc.	  
	  
Sponsorintäkter	  är	  också	  något	  som	  kommer	  kunna	  öka	  utifrån	  att	  företag	  får	  större	  
intresse	  vid	  exponering	  mot	  fler	  människor	  och	  medier.	  Här	  skulle	  det	  rent	  teoretiskt	  
kunna	  gå	  att	  samarbete	  med	  ett	  större	  företag	  som	  kan	  titulera	  anläggningen	  vid	  
namn	  och	  på	  så	  vis	  dra	  ytterligare	  uppmärksamhet.	  Exvis	  Arla-‐,	  Unibet-‐	  osv	  
konstsnöanläggning.	  
	  
• Se	  även	  excelbilaga	  ”Ekonomisk	  kalkyl	  konstsnö	  v4.xls”!	  

	  
	  
12.3	  Stöd,	  fonder,	  stipendier	  
	  	  
Bålsta	  SK	  har	  tillsatt	  en	  ansvarig	  person	  för	  att	  fullt	  ut	  fokusera	  på	  att	  söka	  bidrag,	  stöd	  
och	  stipendier.	  Förstudien	  pågår	  i	  skrivande	  stund	  men	  det	  finns	  möjligheter	  från	  
exempelvis	  Upplands	  skidförbund	  mfl.	  Mer	  info	  kommer	  senare	  i	  höst.	  Detta	  skall	  dock	  
ses	  som	  en	  bonus	  och	  i	  denna	  affärsplan	  är	  det	  en	  mycket	  modest	  summa	  inräknad.	  

	  
13.	  Uppföljning	  och	  Mål	  
	  
Skulle	  förutsättningar	  för	  en	  investering	  finnas	  och	  beslutas	  skall	  tydliga	  ekonomiska	  mål	  
sättas	  upp	  och	  uppföljning	  ske	  inom	  föreningen	  i	  samråd	  med	  Håbo	  kommun	  och	  
eventuell	  bank.	  
	  



Tills	  detta	  beslut	  är	  taget	  gäller	  fortsatt	  föreningens	  vision	  och	  beslut	  om	  tillverkning	  av	  
snö	  i	  samarbete	  med	  Bålsta	  Alpina	  tas	  utifrån	  rådande	  förutsättningar	  i	  form	  av	  gällande	  
avtal,	  väderförhållanden	  samt	  möjligheten	  till	  stöd	  från	  kommunen	  om	  
snötillverkningsstöd.	  
	  
14.	  Övrigt	  
	  

• En	  satsning	  på	  konstsnöanläggning	  på	  Granåsen	  skulle	  även	  ge	  en	  bättre	  
förutsättning	  att	  skapa	  ännu	  bättre	  spår	  i	  Viby.	  Detta	  genom	  att	  intäkterna	  skulle	  
stärkas	  i	  föreningen	  och	  på	  så	  vis	  kunna	  ge	  bättre	  underhåll	  och	  
spårprepareringsutrustning	  genom	  en	  pistmaskin.	  

• Spårkortsintäkter	  från	  ”icke	  kommuninnevånare”	  kan	  antingen	  gå	  tillbaka	  till	  
kommunen	  efter	  täckta	  kostnader	  inom	  BSK	  alt	  direkt	  till	  BSK	  för	  hantering	  av	  
anläggning.	  

• Möjlighet	  till	  synergier	  för	  utbyte	  av	  lampor	  till	  LED	  finns	  (EU	  krav	  2015).	  Vid	  
grävning	  av	  vattenrör	  kan	  elkabel	  förläggas	  samtidigt	  och	  ”solljusarmaturer”	  
erbjudas	  från	  samma	  leverantör.	  Om	  lansar	  väljs	  kan	  även	  dagens	  stolpar	  tas	  bort	  
och	  miljöbelastningen	  av	  74	  stolpar	  reduceras	  till	  <	  40	  st.	  Detta	  skulle	  även	  sänka	  
elkostnader/år!	  

• Möjliga	  samarbeten	  med	  Bålsta	  Alpina	  finns	  självklart.	  Att	  skapa	  ”Skidanläggning	  
Granåsen”	  för	  ännu	  större	  bredd	  är	  mycket	  möjligt.	  Detta	  är	  dock	  något	  
kommunen	  måste	  dra	  i	  beroende	  på	  vad	  man	  vill	  uppnå	  i	  samråd	  med	  
föreningarna.	  

• Tillverkningstid	  för	  en	  konstsnöanläggning	  är	  ca	  3-‐4	  veckor	  från	  beslut.	  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 113 KS 2013/115 

 

Inrättande av en tankstation för biogas 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 § 161 att uppdra till Håbo 
Marknads AB att utreda möjligheterna för en etablering av en tankstation 
för biogas i kommunen, och utifrån resultatet aktivt verka för att en 
nyetablering genomförs.  

Håbo Marknads AB har utrett frågan och kommit fram till tre 
handlingsalternativ för Håbo kommun inom biogasområdet:  

Alt 1: Avvakta 

Kommunen avvaktar marknadens lösning av etableringsfrågan. Skulle, 
framtida, statliga stimulansåtgärder sänka tröskeln för etablering kan 
kommunen överväga att engagera sig i ärendet.  

Alt 2: Förhandla med aktörerna om medfinansiering 

Uppta förhandling med, i första hand, E.ON och AGA Gas om vilka 
åtaganden och vilken medfinansiering som erfordras för att de skall åta sig 
att etablera ett tankställe i Bålsta. 

Alt 3: Etablera tankställe i egen regi 

Kommunen anlägger ett tankställe i egen regi (lämpligen via ett hel- eller 
delägt bolag). För lokalisering och drift inleds samarbete med någon av de 
lokala bensinstationerna.  

Håbo Marknads AB bedömer i utredningen inte det som troligt att Håbo 
kommun kan få tillstånd en etablering av ett tankställe för fordonsgas på 
rent marknadsmässiga villkor under de närmaste åren. Man föreslår därför 
att kommunen beslutar att avvakta tills vidare med åtgärder för att främja 
etablering av ett tankställe för fordonsgas, samt att uppdraget om att aktivt 
verka för en nyetablering återkallas.  

Förvaltningens beredning 
Det finns inga särskilda regler för vare sig kommunala etableringar av, eller 
medfinansiering vid, etablering av tankstationer för biogas, såsom det 
exempelvis finns för drift av elnät och elhandel i ellagen. Detta innebär att 
den ett eventuellt engagemang från Håbo kommun måste bedömas utifrån 
den allmänna kommunala kompetensbestämmelsen samt även mot de så 
kallade statsstödsreglerna och regeln om stöd till enskild näringsverksamhet. 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2982 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 113 KS 2013/115 

 

Kommunstyrelens förvaltning har därför uppdragit till Kommunakuten AB 
att göra en juridisk analys av de två faktiska etableringsalternativ som Håbo 
Marknads AB presenterar.  

Gällande egenregialternativet kan följande konstateras: 

Inrättandet av en tankanläggning kan rymmas inom den kommunala 
kompetensen. Om anläggningen bara ska användas av kommunens egna 
fordon så finns det inget rättligt hinder för kommunen, däremot kan det 
förhålla sig annorlunda om tankstationen skall vara öppen för andra.  

Kommunen får dock inte inkräkta på det egentliga näringslivets område 
annat än med lagstöd. Problemet i sammanhanget är att tankstationer främst 
är en angelägenhet för näringslivet. Det finns emellertid viss rättspraxis som 
tillåtit ett intrång på det egentliga näringslivets område. I dessa fall har det 
dock handlat om glesbygd. Dessa rättsfall torde inte kunna ge kompetens för 
Håbo kommun att starta tankstation för biogas då Håbo knappast kan 
betraktas som glesbygd. Det kan också ifrågasättas om tankstation för 
biogas är en sådan allmän angelägenhet som är en förutsättning för 
tillämpningen av den allmänna kompetensbestämmelsen. Detta inte minst 
med beaktande av det mycket låga antalet biogasbilar i kommunen. 

Gällande medfinansiering kan följande konstateras: 

Att lämna direkta ekonomiska bidrag till en privat aktör för etablering torde 
vara helt uteslutet då detta inte skulle betraktas som synnerliga skäl enligt 2 
kap. 8 § KL. Det skulle inte heller vara förenligt med EU:s statsstödsregler.  

Den möjlighet som kan finnas är någon form av möjligt indirekt stöd till 
exempel genom att kommunen klargör för marknaden att man avser att 
enbart skaffa biogasfordon och att därigenom svara för en stor del av 
marknaden. Det torde dock inte vara tillåtet att förbinda sig att ”tanka” 
biogas endast hos en viss aktör om det nu skulle vara så att flera aktörer 
erbjuder biogas. Det skulle dock gå att i samband med inköp av biogasbilar 
även upphandla biogas till exempel. genom en lokal leverantör (lokal 
bensinstation). Ett sådant förfaringssätt torde dock kräva en omfattande 
administration. 

Mot bakgrund av detta så instämmer kommunstyrelsens förvaltning i Håbo 
Marknads ABs förslag. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 
kommunstyrelsens beslutar att avvakta med åtgärder för att främja 
etablering för ett tankställe för fordonsgas i kommunen samt att Håbo 
Marknads ABs uppdrag om att verka för en nyetablering av återkallas. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2014.2806. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 113 KS 2013/115 

 

– Utredning 2014.1954 
– Utredning 2014.2557 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av kanslichef Jonas Eliasson och kommundirektör Per 
Kjellander. Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med åtgärder för att främja 
nyetablering för ett tankställe för fordonsgas i kommunen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla Håbo Marknads ABs uppdrag 
om att verka för en nyetablering för ett tankställer för fordonsgas.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
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    2014-10-13 
 

Håbo kommun/Håbo Marknads AB 
    Att: Jonas Eliasson 
 

Angående inrättande av tankstation för biogas m.m. 

Inledning 
Håbo Marknads AB har gjort en utredning av olika alternativ för inrättande av tankstation för 

biogas i Håbo kommun. Utredningen kommer fram till att det finns två tänkbara möjligheter 

för inrättande av tankanläggning av biogas. De två alternativen är dels medfinansierings-

alternativet dels etablering av tankställe i egen regi. Kommunakuten kommer nedan att 

översiktligt göra en juridisk granskning av dessa två alternativ.  

Lagreglering 
Det finns inga särskilda regler för vare sig kommunala etableringar av eller medfinansiering 

vid etablering av tankstationer för biogas, såsom det exempelvis finns för drift av elnät och 

elhandel i ellagen. Detta innebär att den kommunens/bolagets engagemang måste bedömas 

utifrån den allmänna kommunala kompetensbestämmelsen (egenregi alternativet) samt även 

mot de s.k. statsstödsreglerna och regeln om stöd till enskild näringsverksamhet 

(medfinansieringsalternativet).  

Den allmänna kommunala kompetensen 
Regeln om den allmänna kommunala kompetensen som återfinns i 2 kap. 1 § kommunallagen 

(1991:900) [KL] föreskriver att kommuner och landsting själva får ha hand om sådana 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets 

område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan 

kommun, ett annat landsting eller någon annan. 

 

I förevarande fall är fråga om tankanläggningen kan rymmas inom den kommunala 

kompetensen. Såvida anläggningen bara ska användas av kommunens egna fordon så finns 

det inget rättligt hinder för kommunen däremot kan det förhålla sig annorlunda om 

tankstationen skall vara öppen för andra.  

 

Problemet i sammanhanget är att tankstationer främst är en angelägenhet för näringslivet. 

Kommunen får inte inkräkta på det egentliga näringslivets område annat än med lagstöd. Det 
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finns emellertid viss rättspraxis som tillåtit ett intrång på det egentliga näringslivets område. I 

dessa fall har det dock handlat om glesbygd (RÅ 82 2:60, bensinstation, RÅ Ab-14/79, 

bensinstation/diversehandel, RÅ Ab-270/78, bensinstation). Dessa rättsfall torde inte kunna 

ge kompetens för Håbo kommun att starta tankstation för biogas då Håbo knappast kan 

betraktas som glesbygd. Det kan också ifrågasättas om tankstation för biogas är en sådan 

allmän angelägenhet som är en förutsättning för tillämpningen av den allmänna 

kompetensbestämmelsen. Detta inte minst med beaktande av det mycket låga antalet 

biogasbilar i kommunen. 

Etableringsstöd 
Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får enligt 2 kap. 8 § andra stycket KL bara 

lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Dessutom tillkommer EU:s s.k. statsstödsregler. 

Att lämna direkta ekonomiska bidrag till en privat aktör för etablering torde vara helt uteslutet 

då detta inte skulle betraktas som synnerliga skäl enligt 2 kap. 8 § KL. Det skulle inte heller 

vara förenligt med EU:s statsstödsregler.  

 

Den möjlighet som kan finnas är någon form av möjligt indirekt stöd t.ex. att kommunen 

klargör för marknaden att de avser att enbart skaffa biogasfordon och att därigenom svara för 

en stor del av marknaden. Det torde dock inte vara tillåtet att förbinda sig att ”tanka” biogas 

endast hos en viss aktör om det nu skulle vara så att flera aktörer erbjuder biogas. Det skulle 

dock gå att i samband med inköp av biogasbilar även upphandla biogas t.ex. genom en lokal 

leverantör (lokal bensinstation). Ett sådant förfaringssätt torde dock kräva en omfattande 

administration.  

 

Sammantaget delar Vi, utifrån de rättsliga aspekterna, Håbo Marknads AB:s bedömning att 

Kommunen i nuläget bör avvakta marknadens lösning av etableringsfrågan. 

 

 

Kommunakuten AB 
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Håbo Marknads AB  PM 
Erik Sondén    2014-05-23 
 
 

Utredning om inrättande av en tankstation för biogas. 
 
Uppdrag 
 
Kommunstyrelsen har 2013-10-21 uppdragit till Håbo Marknads AB att utreda möjligheterna 
för etablering av en tankstation för biogas i kommunen, och utifrån resultatet aktivt verka för 
att en nyetablering genomförs. 
 
Bakgrund 
 
Fordonsgas – biogas  
Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av dessa. Det huvudsakliga inne-
hållet är metan. 
När biogas skall används som fordonsbränsle uppgraderas den för att metanhalten skall över-
stiga 90 %. Andelen biogas i fordonsgasen ligger nu, i genomsnitt, över 60 %. 
 
Användningen av biogas som fordonsbränsle är en närmast unikt svensk företeelse. I övriga 
Europa (med undantag för Holland) används biogas för uppvärmning och elproduktion.  
 
Att en så stor del av biogasen uppgraderas till fordonsgas i Sverige beror dels på politiska 
beslut och dels på att biogasproducenterna funnit att betalningsviljan på fordonsgasmarknaden 
är större än vid alternativ avsättning. Fordonsgasen prissätts i relation till bensinpriset. För 
jämförbar mängd brukar gaspriset ligga 10 – 20 % lägre än bensinen.  
 
Leveranser av fordonsgas 
Sedan 2009 har leveranserna av fordonsgas mer än fördubblats. Under 2013 såldes 115 000 
ton fordonsgas. Detta ersatte bensin och diesel motsvararande förbrukningen av 97 000 per-
sonbilar. 
Av den totala förbrukningen av drivmedel för vägtransporter utgjorde dock biogasen endast 
ca 1,2 % år 2013. Enligt en studie av WSP, på uppdrag av branschorganisationen Energigas 
Sverige, skulle biogas kunna ersätta upp till 25 % av dagens bensin- och dieselförbrukning år 
2030.   
 
Tankställen  
Det finns egentligen inga större säkerhetsproblem (utöver vad som gäller för bensinstationer) 
med tankställen för gas. För det gaslager som behövs i anslutning till tankstället krävs dock ett 
visst säkerhetsavstånd. För uppgift om avstånd mm se ”Tankstationer för metangasdrivna 
fordon”, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 2011.  
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De flesta av bensinstationerna i Bålsta torde ha tekniska förutsättningar att kompletteras med 
en fordonsgaspump. Gaslagret kan placeras på en plats som uppfyller kraven på säkerhetsav-
stånd och, via rörledning, anslutas till fordonsgaspumpen. 
 
I slutet av 2013 fanns det 147 publika tankställen för fordonsgas i Sverige (i skrivande stund 
är antalet 152). Det fanns dessutom 58 icke publika tankställen. Tankställena är koncentrerade 
till syd- och västsverige samt storstockholmsområdet. Norr om Uppsala fanns bara 6 publika 
tankställen.  
 
Närmsta tankställe för Bålstabor ligger i Järfälla (3 mil). Västerut finns tankställen i Västerås 
(6 mil). Norrut finns tankställen i Uppsala (5 mil). 
 
Enligt ett förslag till direktiv från EU-kommissionen skall det, 2020, finnas tankställen för 
fordonsgas vid var 15:e mil längs huvudvägnätet i Europa. 
 
Fordon 
I slutet av 2013 fanns det drygt 47 000 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 200 bussar, drygt 
700 tunga lastbilar och resterande personbilar och skåpbilar. Eftersom det fortfarande är glest 
mellan tankställena kan gasdrivna personbilar även köras på bensin.  
 
I Håbo fanns det 33 gasdrivna personbilar i slutet av 2013. 
 
Stödformer  
Något dedicerat stöd till etablering av tankställen för fordonsgas finns inte. Stöd finns däre-
mot till produktion av biogas. 
 
Marknaden för biogas 
 
Produktionsanläggningar 
Av viss betydelse för möjligheten att få tankställen etablerade är närheten till produktionsan-
läggningar för biogas. I syd- och västsverige finns omfattande rörnät för distribution av natur-
gas. Uppgraderad biogas injiceras i naturgasnäten för distribution av fordonsgas till tankstäl-
lena. I vår del av landet finns gasnät endast i de större städernas centrala delar. Fordonsgasen 
måste därför distribueras med lastbil till lokala gaslager. 
 
I Uppsala, Västerås och Eskilstuna finns produktionsanläggningar. Gasen därifrån går till 
tankställen inom det egna området.  
 
I Stockholmsområdet finns flera produktionsanläggningar för biogas. Det är dock till det mest 
avlägsna (Himmerfjärdsverket utanför Södertälje) som det insamlade matavfallet (i form av 
slurry) från Håbo skickas. 
 
En förbättring kan vara på gång. E.ON har förvärvat ett markområde i anslutning till 
Ragnsells anläggning i Högbytorp. Man planerar att där bl a bygga en anläggning för pro-
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duktion av biogas (inklusive uppgradering till fordonsgas). Tillståndsfrågorna väntas bli klara 
i år (detaljplan mm). Driftstart kan bli omkring 2019. E.ON är dock ännu inte helt klara med 
analysen av projektets lönsamet. 
 
Distribution 
En betydande del av tankställena i Sverige opereras av E.ON (storstockholmsområdet och 
sydsverige), AGA Gas (storstockholmsområdet) samt Fordonsgas Sverige (Västsverige). 
 
E.ON har valt att samarbeta med OK/Q8. AGA Gas samarbetar med Statoil och Preem. Ben-
sinbolagen tar relativt få egna initiativ.  
 
På lokal nivå har enskilda kommuner, eller grupper av kommuner, som producerar biogas valt 
att etablera tankställen för den gas man producerar. Exempel på denna typ av samarbete är 
Svensk Växtkraft. Bolaget har etablerat tankställen i Västerås, Sala och Köping. Svensk 
Växtkraft är ett dotterbolag till Vafab Miljö vilket ägs av kommunerna i Västmanland samt 
Enköping och Heby.  
 
En tumregel för att få lönsamhet på ett tankställe för gas är, enligt branschfolk, att man bör 
sälja motsvarande årsförbrukningen för 300 fordon. Då nätet av tankställen ännu är glest i 
Sverige väljer de kommersiella aktörerna främst att etablera tankställen där underlaget är som 
störst – dvs i tätbefolkade områden med stora trafikleder.  
 
Det är inte ovanligt att kommuner uppvaktar operatörerna med önskemål om att få ett tank-
ställe på sin ort. Önskemålen kan ibland kombineras med erbjudanden om att se till att den 
egna organisationens fordonspark går över till gasdrift, delfinansiering av investeringar mm. 
Härigenom uppstår en konkurrenssituation mellan olika orter. 
 
För Håbos del kan noteras att såväl Upplands-Bro som Enköping har ett visst försteg framför 
Håbo i konkurrensen om ett tankställe.  
 
Enköping nämns (enligt Biogas Öst) som aktuell etableringsort för ett tankställe: Dels genom 
läget vid skärningspunkten mellan E18 och väg 55 och dels genom en icke oväsentlig lokal 
marknad. Enköpings största konkurrensfördel torde dock vara medlemsskapet i Vafab Miljö. 
 
I samband med planeringen för E.ON:s biogasanläggning vid Högbytorp har Upplands-Bro 
kommun och E.ON avtalat om att gemensamt verka för etablering av ett tankställe i kommu-
nen.  
 
Exempel på kommunala åtgärder för att främja etablering av tankställen 
 
När etablering på kommersiella villkor inte verkar komma till stånd är det många kommuner 
som försöker påverka operatörerna eller rent av etablera tankställen  i egen regi. Som illustrat-
ion ges två exempel: 
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Södertörn 
De åtta kommunerna i Södertörnssamarbetet (totalt 450 000 invånare) har funnit det angeläget 
att förbättra infrastrukturen för bl a fordonsgas. Kommunerna har redovisat sin ambition att 
producera biogas genom det egna bolaget SRV AB och viljan att prioritera gasfordon i sina 
fordonsparker. Man har vidare ställt samman ett underlag rörande trafikflöden, befolknings-
underlag, planerat bostadsbyggande, befintliga gasbilar mm. Mot bakgrund av det framtagna 
underlaget har man identifierat ett antal lämpliga lägen för tankställen. 
 
Därefter har man tagit kontakt med E.ON och AGA Gas för diskussion / förhandling om eta-
blering av tankställen. 
Resultatet hittills är att E.ON nu byggt ett tankställe i Fittja (provdrift pågår) och söker bygg-
lov för ett i Huddinge. Dessa etableringar har kunnat genomföras på marknadsmässiga villkor. 
Det rör sig också om platser med stort befolkningsunderlag och stora trafikflöden. 
 
När man nu går vidare med etableringsönskemål i Tyresö och Nynäshamn utesluter man inte 
att krav på medfinansiering kommer att ställas.  
 
Österlen 
På Österlen har Tomelilla och Simrishamn bildat en ekonomisk förening vilken, under 2013, 
etablerat ett tankställe i vardera kommunen.  
 
Investeringskalkylen man utgick från var enligt följande: 

• Tapp   2,2 Mkr 
• Gaslager (2 flak) 1,6 Mkr 
• Summa 3,8 Mkr per tankställe. 

Markarbeten tillkommer. 
 
Kalkylen ställde inte i utsikt någon snabb avkastning. Istället räknade man med lång återbe-
talningstid men ett miljömässigt mervärde.  
 
Kommunerna lovade att köpa andelar för 1,0 Mkr var i den ekonomiska föreningen under 
förutsättning att privatpersoner och företag svarade för lika mycket. Härutöver lovade kom-
munerna att borga för 2,0 Mkr vardera i lån som föreningen skulle ta upp. 
 
I maj 2012 var finansieringen klar och ett år senare kunde man inviga de båda tankställena. 
 
Biogasmarknaden i framtiden 
 
I sin analys av marknaden för biodrivmedel (ES 2013:08) konstaterar Energimyndigheten: 
 
”Fordonsgasmarknadernas tillväxt kan komma att avta och tillkommande satsningar utebli om 
inte satsningar som branschen uppfattar som tillräckligt säkra och långsiktiga kommer till 
stånd. Anledningen till detta är framförallt att den återstående potentialen för biogasprodukt-
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ion baseras på råvaror som innebär högre kostnader samt att det är konkurrens om de råvaror 
som genererat högst lönsamhet hittills. Investeringar idag har i de flesta fall en större ekono-
misk riskbild än tidigare.” 
 
Med tanke på att dagens biogasproduktion inte täcker efterfrågan (komplettering görs ju med 
naturgas) konstaterar man att det snarare är produktionen av biogas än efterfrågan som bör 
stimuleras. 
 
Som underlag för val av styrmedel för att bl a öka andelen biodrivmedel har utredningen 
”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84) presenterat en rad förslag. Bl a föreslår man åtgärder för 
att stimulera produktionen av biogas. Remissbehandlingen har nyss avslutats och beslut 
kommer att dröja. 
 
Handlingsalternativ 
 
Med hänvisning till redovisningen ovan, och efter kontakt med viktiga aktörer på fordons-
gasmarknaden, bedömer jag det inte som troligt att Håbo kan få etablering av ett tankställe för 
fordonsgas på rent marknadsmässiga villkor under de närmaste åren.  
 
Enbart marknadsföringsåtgärder torde inte vara tillfyllest. Om kommunen önskar påskynda 
utvecklingen krävs ekonomiska åtaganden. 
 
Tre alternativa strategier kan urskiljas. I de båda senare torde kommunen få hantera ett antal 
relativt komplicerade upphandlingsstrategiska frågor. 
 
Alt 1: Avvakta 
Kommunen avvaktar marknadens lösning av etableringsfrågan. Skulle, framtida, statliga sti-
mulansåtgärder sänka tröskeln för etablering kan kommunen överväga att engagera sig i ären-
det.  
 
Alt 2: Förhandla med aktörerna om medfinansiering 
Uppta förhandling med, i första hand, E.ON och AGA Gas om vilka åtaganden och vilken 
medfinansiering som erfordras för att de skall åta sig att etablera ett tankställe i Bålsta. 
Exempel på åtaganden är utfästelser om att kommunens fordonspark skall ha gasdrift. Det bör 
gärna finnas löften om att övergå till gasdrift från andra lokala aktörer (taxi, landstinget, större 
företag etc).  
Investeringskostnaden för ett tankställe kan väntas uppgå till 5-6 Mkr inklusive gaslagret men 
exklusive eventuella kostnader för markförvärv. Vid förhandling får det klargöras hur stor del 
av investeringen kommunen måste stå för (som lån eller bidrag). 
 
Alt 3: Etablera tankställe i egen regi 
Kommunen anlägger ett tankställe i egen regi (lämpligen via ett hel- eller delägt bolag). För 
lokalisering och drift inleds samarbete med någon av de lokala bensinstationerna.  
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Information om hur man går till väga kan hämtas från bl a Biogas Österlen. Man avser att 
redovisa sina erfarenheter i en handbok för upprättande av tankställe.  
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunen avvaktar tills vidare med åtgärder för att främja etablering av ett tankställe 
för fordonsgas.  

 
2. Håbo Marknads AB:s utredningsuppdrag rörande etablering av tankstation är avslutat. 

Uppdraget att verka för en nyetablering återkallas. 
 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 108 KS 2014/72 

 

Översyn av Mälardalsrådets utskott, yttrande på remiss 
Sammanfattning 

Mälardalsrådets styrelse har beslutat att se över organisationen avseende 
dess fyra utskott. Håbo kommun har i egenskap av medlem beretts 
möjlighet att yttra sig på remissen.  
 
Beslutsunderlag 

- Remissvar för översyn av Mälardalsrådets utskott (KS nr 2014.2606) 

- Remiss - Översyn av Mälardalsrådets utskott (KS nr 2014.1264) 

 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Samhällsplanerare Fredrik Holmgren föredrar ärendet. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut: 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande enligt förvaltningens skrivelse 
Remissvar för översyn av Mälardalsrådets utskott. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Mälardalsrådet – beslut och yttrande. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2975 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-08-29 KS2014/72 nr 2014.2606 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

 
Remissvar för översyn av Mälardalsrådets utskott 
Sammanfattning 

Mälardalsrådets styrelse har beslutat att se över organisationen avseende 
dess fyra utskott. Håbo kommun har i egenskap av medlem beretts 
möjlighet att yttra sig på remissen.  
Beslutsunderlag 
– Remissvar för översyn av Mälardalsrådets utskott (KS nr 2014.2606) 
– Remiss - Översyn av Mälardalsrådets utskott (KS nr 2014.1264) 
 
Förslag till beslut 

1. Att avge yttrande enligt förvaltningens skrivelse Remissvar för översyn 
av Mälardalsrådets utskott. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Börja skriv här … 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-08-29 KS2014/72 nr 2014.2606 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

 
Remissvar för översyn av Mälardalsrådets utskott 
Sammanfattning 

Mälardalsrådets styrelse har beslutat att se över organisationen avseende 
dess fyra utskott, Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet, 
Näringslivs- och FoU-utskottet samt Kulturutskottet. 

Håbo kommun har i egenskap av medlem i Mälardalsrådet inbjudits att 
inkomma med synpunkter om förslag till organisation enligt 
remisshandlingen ”Remiss Översyn Mälardalsrådets utskott” (KS nr 
2014.1264).  

Remissen innehåller fyra alternativa organisationsmodeller för det 
kommande utskottsarbetet i Mälardalsrådet: 

- Enlig dagens modell 

- Arbetsgrupper istället för utskott 

- Mindre utskott med tydligare genomförande 

- Sammanslagning av utskott 
Håbo kommuns yttrande 

Håbo kommun föreslår en ny organisation enligt förslaget ”Arbetsgrupper”. 
Håbo kommun förordar förslaget då det skulle innebära att deltagarna inte 
blir lika starkt knutna till ett specifikt ämnesområde. Styrelsen får på så sätt 
möjlighet att inhämta synpunkter från alla medlemmar. Detta skapar en 
flexibilitet i organisationen som inte är lika hårt knuten till ämnesområde 
och deltagande personer/funktioner tillåts variera. 

Förslag ”Arbetsgrupper” skulle enligt remissen innebära: 

 
- Inga utskott. 

- Istället för utskott hålls ett antal ”forum” per år och ämnesområde.  
D v s möte med t.ex. Miljöforum, Trafikforum, Kulturforum, 
Näringslivs- och FoU-forum. 

- Deltagande i dessa forum är inte begränsat till någon vald 
personkrets, utan inbjudan sprids brett bland Mälardalsrådets 
medlemmar. 

- Beredningsgrupper/nätverk på tjänstemannanivå behålls för att 
planera den nya forumverksamheten och/eller för att arbeta åt 
inrättade arbetsgrupper. 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-08-29 KS2014/72 nr 2014.2606 

 

- Syfte: bredda deltagandet samt tydliggöra mötesplatsfunktionen. 

- Styrelsens behov av särskilda berednings- eller 
genomförandeuppdrag sker via tillfälliga för ändamålet utsedda 
arbetsgrupper. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 110 KS 2014/108 

 

Yttrande över fördjupad översiktplan för landsbygden i 
Upplands-Bro kommun 
Sammanfattning 
Upplands-Bro har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för 
landsbygden. Planen är ute på samråd från 2014-06-30 till och med 2014-
12-10. Håbo kommun har lämnats möjlighet att yttra sig.  

Beslutsunderlag 
– Yttrande Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 

landsbygdsplan FÖP 2014 (KS nr 2014.2746) 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Samhällsplanerare Fredrik Holmgren föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt förvaltningens 
skrivelse Yttrande Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-
Bro, landsbygdsplan FÖP 2014. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Upplands-Bro kommun 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2979 

           

           

 



 

 YTTRANDE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-09-12 KS2014/108 nr 2014.2746 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

 
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 
landsbygdsplan FÖP 2014 
Sammanfattning 
Upplands-Bro har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för 
landsbygden. Planen är ute på samråd från 2014-06-30 till och med 2014-
12-10. Håbo kommun har lämnats möjlighet att yttra sig.  

Beslutsunderlag 
– Yttrande Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 

landsbygdsplan FÖP 2014 (KS nr 2014.2746) 
 
Förslag till beslut 

1. Att avge yttrande enligt förvaltningens skrivelse Yttrande Fördjupad 
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, landsbygdsplan FÖP 
2014. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



 

 YTTRANDE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-09-12 KS nr 2014.2746 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

 
Yttrande över Fördjupad översiktsplan för landsbygden i 
Upplands-Bro, landsbygdsplan FÖP 2014 
Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun tar fram fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
landsbygden. Håbo kommun har bjudits in till samråd. 

Övergripande 
Håbo kommun ser positivt på att Upplands Bro tar fram ett 
planeringsunderlag för landsbygden långsiktiga utvecklingen. 
Landsbygdsplanen är välskriven och omfattande och visar på ett tydligt sätt 
de bakomliggande resonemang till planens ställningstaganden. Planen är väl 
genomarbetad och illustrerad på ett bra sätt. 

Positivt är också den förhållandevis långa samrådstiden och ambitionen till 
samrådsbesök hos angränsande kommuner. Detta ger möjlighet till en bättre 
och effektivare dialog kring landsbygdens utveckling och främjar en 
mellankommunal och regional planering.  

Bebyggelsestruktur 
Håbo kommun ser positivt på ambitionen att planera för en livskraftig och 
samtidigt hållbar landsbygd. Håbo kommun delar Upplands-Bros 
uppfattning om att förslag ”kluster” har bäst förutsättningar för en långsiktig 
hållbar utveckling av landsbygden. ”Kluster” har ambitionen att styra och 
samla bebyggelse- och infrastrukturutvecklingen på landsbygden genom att 
samla bebyggelsen och förtäta i stråk i syfte att skapa livskraftiga byar och 
orter i redan befintliga lägen. Detta skapar bättre underlag för kollektivtrafik 
och service vilket gynnar även angränsande orter och kommuner. 

Planen fokuserar på bebyggelseutveckling men vi ser att det saknas en 
diskussion om bevarande och utveckling av nuvarande landsbygd. Vi 
bedömer att planen har slagsida mot hur ny bebyggelse ska bevaras och 
utvecklas. Dessutom kan resonemanget av klusteralternativet nyanseras 
något.  Förutom att behandla klusteralternativets styrkor kan även en 
diskussion om nackdelar, risker och svagheter lyftas fram och analyseras.  

Mellankommunalt perspektiv 
Mycket positivt är att mellankommunala intressen poängteras i planen och 
dess tydliga ambitioner om att utveckla regionala gång- och cykelstråk över 
länsgränserna. Tätorter en naturlig påverkan på den omgivande landsbygden 
oavsett kommuntillhörighet. Detta gäller inte minst tätorternas funktioner 
som knutpunkt i lokala och regionala kollektivtrafiksystem.  



 

 YTTRANDE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-09-12 KS nr 2014.2746 

 

Bålsta är en pendlarort med stark koppling mot främst Stockholm men även 
Enköping-Västerås. Håbo kommun påverkas starkt av hur 
kollektivtrafiksystemen ser ut över länsgränserna och eftersträvar 
sammanhängande stråk där kommuner i Stockholm-Enköping-
Västeråsstråket arbetar för en mer integrerad och regional planering 
avseende bostäder, infrastruktur, kollektivtrafik och bredband. I detta arbete 
är landsbygden en viktig del.  

Dessa resonemang skulle kunna utvecklas och bli tydligare i planen 
tillsammans med fler resonemang om hur planens olika scenarier kan 
påverka angränsande kommuners tätorter och landsbygd. Det är en 
omfattande analys men desto intressantare att kika på hur landsbygdens 
karaktär och identitet påverkas. Kanske behövs en tydligare beskrivning av 
hur kollektivtrafikförsörjningen ser ut i kommunen samt hur den kopplar 
mot angränsande kommuner och orter. Administrativa gränser blir allt 
mindre vikta i människors vardag och Bålsta tätort är för många invånare i 
västra Upplands-Bro huvudort för service, handel och pendling.  

Övrigt 
Vi efterfrågar en fördjupad problematisering, analys och diskussion kring 
utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Kommunens utpekade områden är många och spridda och går i vissa fall 
emot ambitionen om att reglera bebyggelsen i kluster. Här behövs en 
djupare beskrivning och problematisering av respektive LIS-område samt en 
tydligare beskrivning av vilka utvecklingsambitioner som finns. 

Positivt är att vindkraft inkluderas i planen. Vi emotser kommande samråd 
kring utpekanden av områden lämpliga för vindkraft inom Upplands-Bro 
kommun. 

 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-08-20 KS nr 2014.2520 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Klas Ljungberg, Utvecklingschef  
 0171-525 32  
klas.ljungberg@habo.se 

 

 
Svar på medborgarförslag om förvärv av fastigheter inom 
Dyarne industriområde, Bålsta tätort  
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2014-04-28. 
Förslagsställaren föreslår att Håbo kommun, Håbo Marknads AB eller 
Håbohus AB förvärvar ett antal fastigheter i Dyarne industriområde, Bålsta 
tätort. 
Syftet med förvärvet är att säkra mark för framtida bostadsproduktion. 
Området som i dagsläget nyttjas för industriverksamhet, bedöms av 
förslagsställaren vara ett attraktivt område för bostäder  
 
De fastigheter det gäller är följande: 
Kalmarvägen 3, Sjövägen 6 och 18, en obebyggd fastighet efter Sjövägen 
samt ytterligare fyra fastigheter. Totalt blir det en yta av ca 17 500 kvm. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett förslaget och kommit fram till 
följande: 
Den byggnad som kommunen hyr idag är i mycket dåligt skick och kan inte 
användas för fortsatt verksamhet. Byggnaden måste eventuellt rivas vilket 
medför rivningskostnader. 
Marken på fastigheten är svårbyggd. En framtida exploatering av området 
skulle därför medföra stora byggkostnader för kommunen.  
Kommunen äger idag redan mycket mark i Bålsta tätort och är i nuläget inte 
i behov av att förvärva ytterligare mark. 
Kommunen har också ett stort antal pågående projekt som är mer 
prioriterade och mer lämpliga för exploatering.  

Mot bakgrund av detta föreslår därför förvaltningen att medborgarförslaget 
ska avslås.  

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag, 2014-04-28 
– Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 23. 
 
Förslag till beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
avslå medborgarförslaget.  

__________ 

Beslutsexpediering 

mailto:klas.ljungberg@habo.se


2014-04-28 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Förvärvning av fastigheter i Dyarne industriområde. 

Hl-lbU KOMMUN 
KOM\IUNSTYRELSENS FORVALlNING 

INKOM 

2014 -04- 2 8 
KSDrr 

L 

Industri- och kontorsfastighet centralt i Bålsta är till salu. Förslaget är att Hå bo Kommun, Håbo 

Marknads AB eller Hå bo Hus köper detta fastighetsbestånd för framtida bostadsbebyggelse. 

Området ligger centralt, med gångavstånd till centrum och kommunikationer. Kommunen hyr i dag 

lokaler för egen verksamhet i detta bestånd. Iden är att förvalta fastigheten tills det är dags att 

avveckla industrifastigheterna för bostadsbyggande. Kommunen måste värna om centrala lägen för 

kommande bostadsområden med tanke på miljöfrågor, centralt läge och kommunikation. 

Fastigheten är för närvarande uthyrd till nästan 100 %, hyresintäkter uppgår till c:a 4.500.000 kr, 

netto c:a 3.000.000 kr. Fastigheten säljs i bolagsform och det finns befintliga lån på 27.000.000 kr. 

Begärt pris är 35.000.000 kr vilket är för högt, ett bud bör ligga på runt 28-30.000.000 kr. 

Med lån på 30.000.000 kr finansieras köpet bra med de befintliga hyresintäkterna, avvecklingen kan 

då ske i ordnade former när det är dags. 

Pulskydd

Pulskydd



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2014-04-28 

Kommunfullmäktige  

KF § 23 KS 2014/84 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1525 

           

           

 

Medborgarförslag om förvärv av fastigheter inom Dyarne 
industriområde, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Förslagställaren föreslår att kommunen alternativt Håbo Marknads AB eller 
Håbohus AB förvärvar ett antal fastigheter inom Dyarneområdet, Bålsta 
tätort. Syftet med ett sådant förvärv ska, enligt förslagställaren, vara att 
säkra mark för kommande bostadsproduktion. Området bedöms av 
förslagställaren, som ett för bostäder attraktivt område som nu nyttjas för 
industriverksamhet. Fastigheterna är enligt uppgift till salu och belägna 
enligt följande: 

Kalmarvägen 3, Sjövägen 6 , 18, obebyggd fastighet efter Sjövägen samt 
ytterligare fyra fastigheter, tillsammans med en yta på ca 17 500 kvm. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2014-04-28 
– Kompletterande uppgifter från förslagsställaren om fastigheternas 

belägenhet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 111 KS 2014/84 

 

Medborgarförslag angående förvärvning av fastigheter i Dyarne 
industriområde 
Svar på medborgarförslag om förvärv av fastigheter inom 
Dyarne industriområde, Bålsta tätort  
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2014-04-28. 
Förslagsställaren föreslår att Håbo kommun, Håbo Marknads AB eller 
Håbohus AB förvärvar ett antal fastigheter i Dyarne industriområde, Bålsta 
tätort. 
Syftet med förvärvet är att säkra mark för framtida bostadsproduktion. 
Området som i dagsläget nyttjas för industriverksamhet, bedöms av 
förslagsställaren vara ett attraktivt område för bostäder  
 
De fastigheter det gäller är följande: 
Kalmarvägen 3, Sjövägen 6 och 18, en obebyggd fastighet efter Sjövägen 
samt ytterligare fyra fastigheter. Totalt blir det en yta av ca 17 500 kvm. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett förslaget och kommit fram till 
följande: 
Den byggnad som kommunen hyr idag är i mycket dåligt skick och kan inte 
användas för fortsatt verksamhet. Byggnaden måste eventuellt rivas vilket 
medför rivningskostnader. 
Marken på fastigheten är svårbyggd. En framtida exploatering av området 
skulle därför medföra stora byggkostnader för kommunen.  
Kommunen äger idag redan mycket mark i Bålsta tätort och är i nuläget inte 
i behov av att förvärva ytterligare mark. 
Kommunen har också ett stort antal pågående projekt som är mer 
prioriterade och mer lämpliga för exploatering.  

Mot bakgrund av detta föreslår därför förvaltningen att medborgarförslaget 
ska avslås.  

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag, 2014-04-28 
– Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 23. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av Plan- och utvecklingschef Klas Ljungberg. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2980 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 111 KS 2014/84 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
avslå medborgarförslaget.  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2980 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 109 KS 2014/63 

 

Motion - Enskilda avlopp i kretslopp, motionär Göran Eriksson, 
(C) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-24, § 7, att överlämna inkommen 
motion till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen föreslås att en kretsloppspolicy antas för nya eller ändrade 
enskilda avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som 
Södertälje kommun antagit. Vidare föreslås att en motsvarande policy antas 
för nya bostadsområden som ligger utanför idag befintliga VA-områden. 
Slutligen föreslås att VA-verket ges i uppdrag att projektera en 
hygieniseringsanläggning i samråd med Håbo LRF. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och tekniknämnden 
och tillståndsnämnden för yttranden.  

Förvaltningens beredning 
Av tillståndsnämndens yttrande så framkommer att nämnden anser att 
nyckelfrågan i motionen är omhändertagandet av avfallet från enskilda 
avloppsanläggningar och i den frågan så svarar avfallsavdelningen i miljö- 
och teknikförvaltningen för hela rådigheten. Bygg- och miljöförvaltningen 
är dock tveksam till spridning av avloppsslam på åkrar då slammet generellt 
innehåller höga metallhalter och andra miljögifter. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framkommer att kommunen i 
dagsläget har ingått ett avtal med Relita AB som hämtar slam från de 
enskilda avloppen i Håbo kommun. Vidare har kommunen ett avtal med 
Käppalaförbundet och Uppland-Bro kommun för att avleda avfallet via 
ledningsnät från Upplands-Bro till Käppalaverket. Slammet rötas för 
biogasproduktion som sedan används som fordonbränsle för att driva SL:s 
bussar samt för uppvärmning av bostäder på Lidingö. Rötresten, som 
kvarstår efter biogasproduktionen, är certifierat och användas som gödsel 
inom jord – och skogsbruk. Kretsloppet är därmed sluten. 
 
Nämnden konstaterar även att det är en ekonomisk fördel för kommunen att 
fortsätta med den befintliga hanteringen slammet från enskilda avlopp.  
 
Nämnden anser att en projektering av en hygieniseringsanläggning i Håbo 
kommun inte är nödvändigt i dagsläget eftersom kommunen har en säker 
hantering av slam från enskilda avlopp där näringen tas till vara. I framtiden 
kan det här vara en bra lösning för nya enskilda avloppsanläggningar.   
 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar utifrån nämndernas yttranden att 
Håbo kommun idag har en fungerande, kretsloppsanpassad och ekonomiskt 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2977 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-10-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 109 KS 2014/63 

 

fördelaktig hantering av avfall från enskilda avlopp. Mot bakgrund av detta 
så föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-08-25, § 75 
– Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, § 50 

 
Arbetstutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Tillståndsnämnden 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2977 

           

           

 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 - - - -----
Miljö- och tekniknämnden 

HABO KOMMUN 
KOM\IVNS1YP.fl SENS F ORV AL T NI HG 

INKOM 

JUSTERARE 

2014 -08- 2 8 
MTN § 75 MTN 2014/46 KSDn' Reg.ll' 

fJ(Oilf/03 Jol'i.d..~'"f1-

Motion • enskilda avlopp i kretslopp, för yttrande 

Sammanfattning 
Det har till kommunen inkommit en motion, "Motion - Enskilda avlopp i 
kretslopp, motionär Göran Eriksson (C)" som av kommunstyrelsen har 
remitterats till Miljö- och tekniknämnden for yttrande. 

En1igt motionen yrkar Centerpartiet i Håbo på följ ande: 

• En kretsloppspolicy antas for nya eller ändrade enskilda 
avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som Södertälje 
kommun antagit. 

• En motsvarande policy antas for nya bostadsområden som ligger 
utanfor idag befintliga V A områden. 

• VA verket ges i uppdrag att projektera· en hygieniseringsanläggning i 
samråd med Håbo LRF 

Yttrande 
I dagsläget finns ett avtal med Relita AB som hämtar slam från de enskilda 
avloppen i Håbo kommun. Vidare har vi avtal med Käppalaförbundet och 
Uppland-Bro kommun får att avleda avfallet via ledningsnät från Upplands
Bro till Käppalaverket Slammet rötas for biogas produktion som används 
som fordonbränsle får att driva SL:s bussar samt for uppvärmning av 
bostäder på Lidingö. Rötresten, som kvarstår efter biogasproduktionen, är 
certiflerat och användas som gödsel inomjord-och skogsbruk. Kretsloppet 
är därmed sluten. Kostnaden på l 104 000 ki per år betalas till per år till 
både Relita och Käppala får slamhanteringen. Detta anses vara låg eftersom 
det täcker hämtning och transport av slam, administration som fakturering 
och kundtjänst, mottagning samt omhändertagandet av slammet. I priset 
ingår även omhändertagandet av restprodukter efter behandling. Det är alltså 
en ekonomisk fårdel för komrmmen att fortsätta med den befmtliga 
hanteringen slammet från enskilda avlopp. Miljöavdelningen har de senaste 
åren bedrivit tillsyn på 170 anläggningar av ca l 000 enskilda 
avloppsanläggningar. En fullständig överblick över de befmtliga enskilda 
avloppen behövs for att fatta beslut om det som föreslås i motion punkt tre. 

V A-enheten anser att en projektering av en hygieniseringsanläggning i Håbo 
komrmm inte är nödvä.p.digt i dagsläget eftersom vi har en säker hantering 
av slam från enskilda avlopp där nfu.ingen tas till vara. I framtiden kan det 
här vara en bra lösning får nya enskilda avloppsanläggningar. 

En enig nämnd föreslår att beslutsptmlct två i tj änsteslcrivelsen utgår då 
avsikten är att nämnden ska yttra sig i frågan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTI DAA,GS~E~TYB~N I ' Gl, (!l ':\l 
• 1. • .. • l •' ~ · , r l l l ~ 

Nr2014.1727 

l 
1·'1; ljö- och i ..:h ;1 ·· ''l' -: 1 
. ~l,. l 'l l l 
~ l .... , • ' •. • 



f'll HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 75 MTN 2014/46 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut, 2014-04-22 
Bilaga till yttrande, 2014-08-11 

- Tjänsteskrivelse, 2014-08-11 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens 

förslag. 

. 2.. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
VA-enheten 

l Sl~l--· · 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.1727 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 
2014-06-16 

Tillståndsnämnden 
H BO KOMMUN 

KOflf.IUNSTYREJ.sa;s FÖRVALTNING 
INKOM 

TSTN §50 TSTN 2014/26 2014 -06- 2 4 

Svar på motion - Enskilda avlopp i kretslopp 

Ärende 
Det har till konnunen inkannit en motion, "Motion- Enskilda avlopp i 
kretslopp, motionär Göran Eriksson (C)" som av konnunstyrelsen har 
remitterats till både Tillståndsnämnden samt Miljö- och tekniknämnden för 
yttrande. 

Enligt motionen yrkar Centerpartiet i Håbo på följande: 

• En kretsloppspolicy antas för nya eller ändrade enskilda 
avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som Södertälje 
konnun antagit. 

• En motsvarande policy antas för nya bostadsområden som ligger utanför 
idag befintliga V A områden. 

• V A verket ges i uppdrag att projek1era en hygieniseriugsanläggning i 
samråd med Håbo LRF. 

I Södertälje konnun har en kretsloppspolicy för enskilda avlopp antagits 
som innebär att nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar består av en 
extremt snålspolande toalett med sluten tanlc. Avfallet i tankarna 
transporteras till en hygieniseriugsanläggning där smittämnen avlägsnas 
innan det används som gödsel. 

Samtliga Sveriges konnuner har monopol på iusarnliug av hushållsavfall 
och däribland avfall från enskilda avlopp. I Håbo konnun är 
avfallsavdelningen iuom milj ö- och teknikförvaltningen som ansvarar för 
iusarnliugen av hushållsavfall. Idag skickar avfallsavdelningen avfallet från 
enskilda avlopp via ledningsnät från Upplands-Bro till Käppala 
avloppsreningsverk. Där renas vattnet och slammet rötas så att biogas 
produceras. Rötresten som blir kvar vid biogasproduk1ionen kan användas 
som gödsel. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-05 
- Delegationsbeslut KS 2014/63, daterad 2014-04-28 

Beslut 
Tillståndsnämnden beslutar att överlåta till Miljö- och tekniknämnden att 
svara på frågan om hur avfallet från enskilda avloppsanläggningar ska tas 
om hand i framtiden. 

Motivering 
Bygg- och miljöförvaltningen anser att nyckelfrågan i alctuell motion är 
omhändertagandet av avfallet från enskilda avloppsanläggningar och i den 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTY'RKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

Tillståndsnämnd~n · 

JUSTERARE 

TSTN §50 TSTN 2014/26 

frågan svarar avfallsavdelningen i milj ö- och teknikförvaltningen för hela 
rådigheten. 

Bygg- och miljöförvaltningen är överlag tveksamma till spridning av 
avloppsslam på åkrar då slammet generellt innehåller höga metallhalter och 
andra miljögifter såsom läkemedelsrester. Förvaltningen diskuterar gärna 
frågan gemensamt med miljö- och teknikförvaltningen men anser att det är 
ytterst ligger på milj ö- och tekniknämnden att besluta hur avfallet från 
enskilda avloppsanläggningar ska tas om hand. 

Beslutsexpediering 
Nliljö-ochtekniknärnnden 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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    2014-03-20 
 
 
Motion - Enskilda avlopp i kretslopp.  
 
Avloppsvatten från hushållen orsakar många problem i naturen med övergödning av vatten-
drag och sjöar, förgiftning av fisk och andra vattenlevande organismer samt i enskilda fall 
även människor. Våra storskaliga reningsverk byggs ut och kan fånga det mesta av kvävet och 
fosforn innan vattnet släpps ut men lokalt blir det ändock stora mängder. Kemikalier, plaster, 
tungmetaller (t ex silver i kläder och deodoranter) samt medicinrester kan påverka fisk och 
andra levande organismer i vattnet.  
Den del av avloppsvattnet som härstammar från människans metabolism är samtidigt en stor 
källa för växtnäringsämnen som växterna behöver för sin tillväxt och därmed en viktig resurs 
för att utveckla en hållbart livsmedelsproduktion. Genom att ta tillvara dessa näringsämnen 
minskar också behovet av industriellt framställd konstgödsel, vilket sker i en process som är 
mycket energikrävande och ger upphov till stora CO2 utsläpp. 
 
För att kunna ta tillvara näringsämnena i avloppsvattnet med minimerad risk för föroreningar 
bör toalett avfallet separeras från bad-, disk- och tvättvattnet (BDT vatten). Södertälje 
kommun har presenterat en lyckad lösning på detta. Kommunen har antagit en kretslopps-
policy vilken rekommenderar att nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar ska ha 
separat och sluten hantering av klosettfraktionen i avloppsflödet, med utspädning motsvarade 
maxi malt 0,6 liter spolvolym. Detta innebär att cirka 90 procent av kvävet och fosforn samlas 
in för återvinning och återföring till jordbruksmark. 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/soder
taljemodellen-enskilda-avlopp-broschyr.pdf .  
Från toaletterna leds klosettvattnet till en sluten tank. För att öka lagringskapaciteten bör 
toaletterna vara extremt snålspolande, helst vakuumtoaletter som på tåg och flyg. Innehållet i 
de slutna tankarna hämtas och tas om hand i en hygieniserings anläggning. Hygieniseringen 
går till så att urea tillsätts så att pH höjs och en temperaturhöjning sker under nedbrytningen 
av materialet vilket gör att oönskade mikroorganismer dör.  
 
Centerpartiet i Håbo yrkar på att  
 

• En kretsloppspolicy antas för nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar i likhet 
med den avloppspolicy som Södertälje kommun antagit.  

• En motsvarande policy antas för nya bostadsområden som ligger utanför idag 
befintliga VA områden.’ 

• VA verket ges i uppdrag att projektera en hygieniserings anläggning i samråd med 
Håbo LRF.  

 
Göran Eriksson 
ordf 
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